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Kocsán Károly: A népoktatás reformja. 
— Varsányi Ferenc: _ A fogyatékosságok 
elleni küzdelem. — Öveges Kálmán: Az 
idei üdülés.) 33-34. sz 11 

35—36. sz 20 
(A Kath. Tanítóegyesületek Országos 

Szövetségének közgyűlése.) 37—38. sz 11 
(Prohászka Ottokár püspök beszéde. 

— Nemes Czike Gábor: .,KatholÖJCÍzmus és 
iskola.) 39—40. sz 8 

(A kath. iskolák fennmaradásának 
biztosítása. — A kath. népiskolák ú j tan-
terve, utasítása ós az ú j kath. tankönyvek 
ismertetése.) 43—44. sz 35 



VI Néptanítók Lapja 

Oldal 
Népművelési Közlöny. (Csapó Istvánné: A 

ra jz és kézimunka tanításáról. — Gamauf 
Géza: A derecskei baromfikiállítás.) 21— 
22. szám 7 

Népnevelési Közlöny. (Tájékoztató a népies 
ismeretterjesztő előadásokra.) 1—2. sz. .. 11 

— — (A földrajz fejlődése, az iskolai föld-
ra j z fogalma.) 5—6. sz 12 

(Csapó István: Madách. •— Salánki 
Ferenc: A földrajz fejlődése, az iskolai 
földrajz fogalma.) 11—12. sz 9 

(Kristóf Gyula: A Körösi Henrik-alap 
felkarolásának ajánlása.) 33—34. sz 10 

Nógrád-Honti Kul túra . (Zs. K.: Az egyéni-
ségről.) 25—26. síz 13 

(Dr. Visnovszky Rezső cikke.) 35—36. 
szám 20 

(Vadkerthy Béla: „A magyar tanügy 
Adventje." — Dr. Zemplényi Imre: Az 
egészségtan tanításának szükségessége.) 
43—44. sz 35 

Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Köz-
löny. (Dr. Kaufmann György cilkke. — 
Dr. Lévay Ede megnyitó beszéde.) 15—16. 
szám 7 

Polgári iskolai Tanáregyesületi Közlöny. 
33—34. sz 10 

Szabolcsi Tanító. ( I f i . Radványi Sándor: 
A vallás a nevelés munkájában. — Laka-
tos István: A testnevelési oktató maga-
tartása.) 1—2. sz 11 

(Szabó Pál vezércikke. — Lakatos Ist-
ván: A testnevelési oktatók magatartá-
sáról.) 5—6. sz 12 

(Szoboszlay Sándor: Új honfoglalás. — 
Vécsey János: Kántortanítói sérelmek. — 
Lakatos István: A testnevelési törvény 
végrehajtási utasítása.) 13—14. sz 5 

(Szoboszlay Sándor: Az uradalmi ta-
nítók helyzete. — Lakatos István: A test-
nevelési törvény végrehajtási utasítása.) 
21—22. sz 7 

(Bökényi Dániel: A vallásos szellem 
ápolása. — Vandora Jenő: Mintatanítás 
a magyar nemzeti zászlóról. — Munkácsi 
Antal: Számoló-lap.) 27—28. sz 15 

(Szohor Pál: A tanítóságnak Nyíregy-
háza fejlődésében való szerepe. — Mis-
kolczy Mihály Gárdonyi Gézáról írt 
cikke.) 37—38. sz 10 

Tanítók Lapja. (Nagyatádi Szabó István: 
Szalóky Dánielről és a tanítóságról. — 
Grieszhaber Endre Henrik: Evangélikus 
egyházi élet, — K. Szabó Károly: Kará-
csonyi történet.) 1—2. sz. 11 

(Dobó Sándor vezércikke. — Varga 
Lajos: A ref. tanügyi sajtó támogatása. 
— Földes Ferenc: A kántortanítóság sé-
relmeinek orvoslása.) 3—4. sz. 10 

(Földes Ferenc: A kántori fizetések 
rendezése.) 9—10. sz 7 

(Kiss Ferenc: Tanítónők a XVIII. 
században a tiszántúli ref. egyházkerület-
ben. — Zeke Dániel: Az analfabétizmus 
megszüntetése. — K. Szabó Károly: Mé-
hészkedés.) 13—14. sz 5 

(Mocsári László: A Debrecenben léte-
sítendő Tanítók Háza érdekében.) 19—20. 
szám 7 

(Kocsis István: A tanítóképzés re-
formja. — Földes Ferenc: Gyaluforgá-
csok.) 23—24. sz 12 

(Concha Győzőnek Dobó Sándorhoz, 

Oldal 
mint a Wodiáner-díj nyerteséhez intézett 
üdvözlő beszéde. — Teyér Sándor: A ta-
nítóképzés reformja.) 27—28. sz. 15 

(Tőrös Károly: A tanügyi problémák-
kal való komoly foglalkozás szükséges-
sége.) 31—32. sz 9 

(K. Szabó Károly cikke.) 33—34. sz. 10 
(Krúg Lajos: Elnöki megnyitó be-

széde. — Tőrös Károly: A tanítóképzés-
ről. — Székely Árpád: Az 1909. évi XII I . 
törvénycikknek a hatása.) 37—38. sz 11 

(Tőrös Károly: A tanítóképzés. — Ko-
vács Gyula: A gyermektípusok gyakor-
lati jelent-sége.) 39—40. isz 8 

Tanítók Szövetsége. (Rákos István: Egy év 
munkája. — Cs. Ö.: A kántortanítók or-
szágos nagygyűlése.) 1—2. sz 11 

(Simon Lajos: Céltudatosság az egy-
ségben. — Eszmék és tettek. — Földes Fe-
renc: Egy falusi tanító levele.) 5—6. sz. 12 

— — (Csorba Ödön vezércikke. — Simon 
Lajos: A fővárosi tanítóság. — Háros An-
tal: A tanítóképzés reformja.) 7—8. sz. 21 

(Simon Lajos cikke. — Iván Andor: 
A Magyar Tanítóegyesületek Országos 
Szövetsége munkájában való résztvevés. 
— Székely Árpád: Tanítókról a tanítók-
nak.) 13—14. sz 6 

(Gróf Klebelsberg Kunó kultuszmi-
niszternek a középiskolai törvényjavaslat 
tárgyalása során a népoktatás fejleszté-
séről mondott beszéde. — Simon Lajos: 
A tanítóság gazdasági ereje.) 15—16. sz. 8 

(Simon Lajos: A tanítószövetség bel-
terjesebb kiépítése. — Székely Árpád: A 
szakszerű iskolai felügyelet.) 19—20. sz. 6 

Simon Lajos: A magyar tanítóság 
útja. — Rákos István: A Deutscher Leh-
rerverein Boroszlóban tar tot t képviseleti 
gyűlésének eredményei. — Csorba ödön: 
A tanítóság közgazdasági tevékenységé-
nek egységesítése.) 23—24. sz 12 

(Rákos István: „Nem látunk tisztán!" 
— Simon Lajos: A népoktatás reformja. 
— Benőcs József: A javadalmak újra^ ér-
tékesítése. — Szombath Ernő: A felvételi 
vizsgálatok eltörlésének szükségessége.) 
29—30. sz 8 

Móra István: „Szófogadatlanság." — 
Simon Lajos: A tanítóság közelebbi fel-
adatai. — Csorba Ödön: „Az egység és 
tervszerűség alkotó ereje.") 37—38. sz. . . 10 

Székely Árpád: A Szövetség közmű-
velődési szakosztályának tervezete. — Or-
mós Lajos: Az egyesületi élet szabadsága. 
— Csorba Ödön: A Tanítóegyesületek Szö-
vetségháza.) 43—44. sz 35 

b) A külföldi tanügyi lapokból. 

1. Angol. 
A birodalom eszméje a nemzeti nevelésben. 

(The Schoolmaster.) 25—26. sz 13 
A gyermek egyéniségének figyelembevétele 

tanítás közben. (The Schoolmaster.) 1—2. 
szám . . . . 12 

A holland közoktatás fejlődése. („School 
Life.") 33—34. sz 11 

A képzőművészet az iskolában. (Allgemeine 
Deutsche Lehrerzeitung.) 9—10. sz 9 

A közoktatás hatása a gazdasági életre 
Dániában. (The Schoolmaster.) 7—8. sz. 21 



Néptanítók Lapja VII 

Oldal 
A közoktatási tárca költségvetési tárgya-

lása Angliában. (The Schoolmaster.) 8 
Amerikaiak — Angliáról. (The School-

master.) 31—32. sz 9 
Angol cseretanítónők Kanadában. (The 

Times Educational Supplement.) 11—12. sz. 10 
Apróság egy iiskola életéből. (The School-

master.) 23—24. sz 12 
A tanító egyéniségei. (The Times Educa-

tional Supplement.) 5—6. sz 12 
Az angol közoktatásügyi miniszter pro-

grammja. (The Times Educational Supp-
lement.) 15—16. sz 8 

Az angol népiskolák statisztikája. 17—18. sz. 7 
Az amerikai tanítóság és a háború. (The 

World's Work.) 37—38. sz 11 
Az amerikai tanügy központi szervezete. 

(The Times.) 41—42. sz 7 
Egy igazgatónő naplójából. (The School-

master.) 9—10. sz 7 
Egy svéd tanár az amerikai iskolákról. 

(School Life.) 17—18. sz 8 
Filmek alkalmazása a tanításnál. (The 

Manchester Guardian Weekly.) 5—6. sz. 14 
I f j ú szónokok megjutalmazása Amerikában. 

(The Times Educational Supplement.) 
27—28. sz 15 

Iskoláik tuberkulotikus gyermekek részére. 
(The Schoolmaster.) 1—2. sz 12 

Iskolán kívül. (The Times Educational 
Supplement.) 35—36. sz. 20 

Látogatás egy falusi iskolában. (The 
Schoolmaster.) 31—32. sz 10 

London nevelésügye. (The Times Educa-
tional Supplement.) 21—22. sz 9 

Nevelés és kriminálstatisztika, (The School-
master.) 43—44. sz 36 

Oktatás a politikában. 39—40. sz 9 
Tanítók és a nyilvámosság. (The School-

master.) 13—14. sz 6 
Visszatekintés az 1923. évre. (The Times 

Educational Supplement.) 3—4. sz 11 

2. Francia. 
Az elemi iskolai befejező vizsgálatok^ ú j 

rendje Franciaországban. (Manuel Géné-
ral de l'instruction primaire.) 9—10. sz. . . 8 

Az olasz elemi Oktatás reformja. (Manuel 
Général de l 'instruction primaire.) 7—8. 
szám 23 

Az olvasás. (Manuel Général de l'instruc-
tion primaire.) 19—20. sz 7 

Az ú j és a régi iskola. (Revue Pedago-
gique.) 37—38. sz 12 

A csecsemőápolás tanítása a francia elemi 
iskolákban. (Manuel Général de l'instruc-
tion primaire.) 23—24. sz 13 

A fizikai földrajz és a geológia konkrét ta-
nítása az iskola, udvarán. (Revue Pédago-
gique.) 39—40. sz 10 

A fogalmazás anyagának megválasztása az 
elemi iskolában. (Revue Pédagogique.) 
27—28. sz 18 

A földrajz tanítása képek segítségével. 
(Manuel Général de l'instruction pri-
maire.) 17—18. sz 9 

A gyakorlóiskola. (Revue Pédagogique.) 
31—32. sz 11 

A gyermek és az i f jú társasélete. (Revue 
Pédagogique.) 41—43. sz 8 

A módszeres fogalmazástanítás az elemi 
iskolában. (Revue Pédagogique.) 43—44. 
szám 37 

Oldal 
A német kiválasztó elemi oktatás szerve-

zete. (Revue Pédagogique.) 25—26. sz. . . 14 
A stílus. (Revue Pédagogique.) 35—36. sz. 21 
A szabad verseny és az erkölcsi nevelés. 

(Revue Pédagogique.) 33—34. sz 12 
A történelemtanítás az elemi iskolában. 

(Manuel Général de l 'instruction pri-
maire.) 13—14. sz 7 

A történetírás eredménye az elemi iskolá-
ban. (Manual Général de l 'instruction 
primaire.) 27—28. sz 16 

A történet tanításáról. (Manuel Général de 
rinstruction primaire.) 15—16. sz 9 

A vakok egy ú j abc-je. (Manuel Général 
de l'instruction primaire.) 31—32. sz 12 

Bevezetés a számtani példák megoldásába 
rajz segítségével. (Manuel Général de 
l'instruction primaire.) 5—6. sz 14 

Iskolába vagy óvodába való-e a hatéves 
gyermek? (Manuel Général de l'instruc-

_ tion primaire.) 11—12. sz 11 
Űj tanügyi törvények az Egyesült-Álla-

mokban. (Revue Pédagogique.) 1—2. sz. 13 

3. Német. 
A Ford-féle ipariskola. (Allgemeine 

Deutsche Lehrerzeitung.) 35—36. sz 22 
j A német népiskola. (Allgemeine Deutsche 
í Lehrerzeitung.) 19—20. sz 7 
| A tehetséges tanulók iskoláinak fejlődése 
l Poroszországban. (Allgemeine Deutsche 
; Lehrerzeitung.) 39—40. sz 10 

4. Olasz. 
Szórakoztató szellemi foglalkoztatások. 

43—44. sz 38 

V. Hírek. 
Minden számban. 

VI. Egyesületi élet. 
A Balassagyarmat-Széesényi Tanítói Kör 

közgyűlése. 27—28. szám 24 
Abaúj-Torna vármegye Áll. Tanítóegyesü-

letének díszközgyűlése. (1924 október 28.) 
41—42. szám 28 

A Békésvármegyei Általános Tanító-Egye-
sület közgyűlése. 27—28. szám 24 

A Borsodvármegyei Áll. Tanítóegyesület 
közgyűlése. (1924 október 29.) 3 9 ^ 0 . sz, 18 

A Budai Tanító-Egyesület közgyűlése (1924 
november 15.) 43—44. szám 51 

A Budai Tanító-Egyesület őszi közgyűlése. 
1—2. szám 16 

A Délmagyarországi Tanítóegyesület újjá-
alakuló gyűlése (1924 május 31.) 21—22. sz. 15 

A Fejérmegyei Tanítóegyesület közgyű-
lése. (1924 június 5.) 21—22. sz 15 

A Fejérmegyei Tanítóegyesület Székes-
fehérvári és Móri Egyesített Járásköré-
nek közgyűlése. (1924 december 3.) 43—44. 
szám 53 

A Ferenc József Tanítók Háza huszonöt-
éves jubileuma. (1924 november 19.) 39—40. 
szám 17 

A Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság felol-
vasó ülése. (1924 április 15.) 15—16. szám 25 

A Gyermeknaptár pályázata. 11—12. szám 20 
A Győrmegyei Általános Tanítóegyesület 



VIII Néptanítók Lapja 

Oldal 
győri körének tavaszi ülése. (1924. V. 30.) 
21—22. szám 14 

A Győrvidéki Tanítóegyesület 50 évi jubi-
leuma. (1924. XI. 27.) 43—44. szám 52 

A Hajdúvármegyei Tanker. Tanítók Ált. 
Gönczv - Tanítóegyesületének közgyűlése. 
(1924. VI. 5.) 21—22. szám 15 

A Jász - Nagykún - Szoluokvármegyei Ált. 
Tanítóegyesület közgyűlése. (1924. IV. 10.) 
15—16. szám 23 

A „KANSz" elemi iskolai csoportjának és 
szakköreinek választmányi ülése. (1923. 
XI I . 6. és 13.) 1—2. szám 18 

A KANSz elemi iskolai csoportja tanítói 
szakkörének választmányi ülése. (1924. 
VI. 22.) 21—22. szám 13 

A „KANSz" elemi iskolák stb. csoportja 
orsz. tanítói szakkörének választmányi 
ülése. (1924. I. 24.) 7—8. szám 25 

A „KANSz" elemi iskolák stb. csoportjá-
nak választmányi ülése. (1924. II . 14.) 
9—10. szám 12 

A „KANSz" elemi iskolák stb. csoportjá-
nak választmányi ülése. (1924. VI. 12.) 
23—24. szám 15 

A „KANSz' óvónői szakkörének teadél-
u tánja . 7—8. sz 25 

A „KANSz" tanfelügyelői szakkörének vá-
lasztmányi ülése. (1924. III. 9.) 13—14. sz. 21 

A „KANSz" Tanfelügyelői Szakköre tag-
gyűlése. (1924. I. 13.) 5—6. szárni 18 

A „KANSz" Tanítónői és Tanítói szakkörei 
művészestélye. (1924. II. 8.) 5—6. szám .. 18 

A „KANSz" taní tói szakkörének ülése 
(1924. III. 9.) 13—14. szám 21 

A kenderes! esperesi kerület gyűlése. (1924. 
VI. 10.) 23—24. szám 16 

A Keszthely—Zalaszentgróti Róm. Kath. 
Tanítóegyesület közgyűlése. (1924. VI. 5.) 
17—18. szám 13 

A Királyi Tanfelügyelőségi Alkalmazottak 
Egyesületének közgyűlése. (1924 XII . 15.) 
41—42. sz 6 

A Kisdednevelők Országos Egyesülete bu-
dapesti óvókörének közgyűlése. (1924. III . 
8.) 11—12. sz 21 

A Kisdednevelők Országos Egyesületének 
választmányi gyűlése. (1923. XII . 15.) 
1—2. sz 19 

A Kisdednevelők Országos Egyesületének 
választmányi ülése. (1924. I I I . 22.) 13— 
14. sz 21 

A Magyar Pedagógiai Társaság felolvasó 
ülése. (1924. XI. 15.) 41—42. sz 26 

A Magyar Tanítóegyesületek Szövetségház 
Építő-Bizottságának értekezlete. (1924. évi 
október 26-án.) 33—34. sz. 19 

A Magyar Tanítóegyesültetek Országos Szö-
vetségének igazgatósági gyűlése. (1924. 
IV. 15.) 15-16. sz. 25 

A magyarországi néptanítók VII I . egyete-
mes gyűlésének naplója. 33—34. sz 18 

A Magyarországi Tanítóegyesületek Orszá-
gos Szövetségének rendkívül szövetség-
tanácsi gyűlése. (1923. XII. 28.) 1—2. sz. 18 

A M. T. 0. Szövetség tisztelgése a kultusz-
miniszter előtt. (1924. I. 19.) 5—6. sz 17 

A Mosonvármegyei Általános Tanítóegye-
sület őszi közgyűlése. (1924. XI . 11-én.) 
37—38. isz 19 

A M oson vármegyei Általános Tanító-Egye-
sület tavaszi közgyűlése. (1924. VI. 14-én.) 
23—24. sz 16 

Oldal 
A nyíregyházi járáskör gyűlése. (1924. V. 

10.) 19—20. sz 17 
A nyugdíjas tanítók, tanítónők, óvónők és 

tanító-özvegyek országos szakkörének köz-
gyűlése. (1924 XII . 15.) 41—42. sz 28 

A Sopronvármegyei Általános Tanítóegye-
sület közgyűlése. (1924 VI. 12.) 21—22. sz. 12 

A Tanítók Ferenc József-Háza huszonötéves 
fennállásának ünnepségei nov. 22—23-án. 
41—42. isz. 25 

A Tanítók Ferenc József-Háza 25-ik évfor-
dulója. (1924 XI . 23.) 37—38. sz. ; 19 

A tanítók szövetségtanácsi gyűlése. (1924 
VII. 8.) 25—26. sz 20 

A tiszai ág. h. ev. egyházkerület tanítóinak 
a gyűlése. (1924 VI. 28.) 25—26. sz 20 

A Vasvármegyei Általános Tanítóegyesület 
közgyűlése. 5—6. sz. 18 

A Zemplénmegyei Általános Tanítóegyesület 
rendes közgyűlése. 21—22. sz 14 

Az Állami Tanítók Orsz. Egyesületének fel-
hívása Csonka-Magyaronszág állami taní-
tóságához. 1—2. sz 17 

Az állami Tanítók Országos Egyesületének 
közgyűlése. (1924 VII. 7.) 25—26. sz. —.. . . 20 

Az Állann Tanítók Országos Egyesületének 
küldöttsége a pénzügyminiszternél. 11— 
12. sz 20 

Az Állami Tanítók Országos Egyesületének 
választmányi ülése. (1924 IV. 16.) 15—16. sz. 24 

Az újpesti járásfcöri tanítógyűlés, 21—22. sz. 14 
Az újpesti—váci tanítói járáskör közgyűlése. 

(1924 VI. 10.) 19—20. sz 17 
Békésjárási községi tanítók gyűlése. (1924 

XI. 15.) 41—42. sz. 28 
Csongrádvármegyei Általános Tanítóegye-

sület közgyűlése. (1924 X. 11.) 41—42. sz. •. 29 
Emléktábla leleplezés. (1924 XI. 23.) 39—40. sz. 17 
Gazdasági Szaktanítók Országos Egyesüle-

tének választmányi ülése. (1924 IX. 8-án.) 
31—32. sz 15 

Gazdasági szaktanítók országos gyűlése. 
(1924 VI. 10.) 23—24. sz 15 

Hősök emilókszobránaik leleplezése. 35—36. sz. 27 
Ispánovits Sándor: A Magyar I f júsági Vö-

röskereszt évi beszámolója. 33—34. sz 17 
Jubileumi tanítógyűllés Szombathelyen. (1924 

IX. 18.) 35—36. sz. 28 
„KANSz." tanítói és tanítónői .műsoros es-

tély Kiisipasten. 7^-8. sz 26 
Katholikus kántorgyűlés Budapesten. (1924 

VI. 26.) 23—24. sz. 14 
Keresztény Iskolatestvérek Homokon. 11— 

12. sz. ' 20 
Komáromvármegye Általános Tanítóegye-

sületének közgyűlésié. (1924 VI. 5.) 23—24. sz. 16 
Levente-ünnep Nagykamaráson. (1924 XI. 

16.) 41—42. sz 30 
Nógrád-Honitvármegyei Általános Tanító-

egyesület fennállásának jubileuma. (1924 
IX. 18.) 35—36. sz. 28 
Pályázat a háziipar fejlesztésére. 11—12. sz. 20 
Fest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye általános 

tanítóegyesülete monor—nagykáta—gyöm-
rői járáskörének rendes közgyűlése. (1924 
VI. 5.) 21—22. sz 14 

Pest-Pil'is-Solt-Kiskúnvármegyei Áltaüános 
Tanítóegyesület pomázi járáskörének köz-
gyűlése. (1924 IX. 20.) 35—36. sz. 26 

Stessel Ernő: A ikrasznojarszki „Hadifogoly 
Magyar Tanítók Egyesüleit"-ének ismer-

tetése. 39—40. sz. 15 



IX 

Oldal 
Szabolcs vármegyei Általános Tanítóegyesü-

let díszközgyűlése. (1924 IX. 17.) 33—34. sz. 19 
Szociális munka Pécsegyházmegyében. 41— 

42. sz 27 
Tanítógyűlés Zircen. (1924 XI. 27.) 43—44. sz. 53 
Tanítók a kultuszminiszternél. 29—30. sz. • • 10 
Tolnavármegyei Általános Tanítóegyesület 

közgyűlése. (1924 X. 2.) 35—36. sz. 27 
Vasmegyei járásiköri tanítógyűlés. (1924 V. 

3.) 17—18. sz. 13 

VII. Irodalom. 
A Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság hato-

dik gyűlése. (1923 XII . 28.) 1—2. sz 20 
A Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság lapjai. 

7—8. sz 26 
A Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság nyol-

cadik felolvasó és előadó gyűlése. (1924 
VII . 8.) 21—22. sz. 16 

A Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság szózata 
a magyar tanítósághoz. 1—2. sz 19 

A katholikus nevelés szelleme. (Irta Dr. Mar-
czell Mihály.) 37—38. sz 21 
A magyar gyermek ABC-és könyve. (Szer-

kesztették: Quint József és Drózdy 
Gyula.) 11—12. sz 21 

A magyar tanítóság lapalapításai. 5—6. sz. 19 
A rózsaszál . . . (Havas István verse.) 39— 

40. sz 20 
A szeretet jegyében. (Irta: fíöle Kornél.) 

9—10. sz. 14 
Az Alföld gazdasági jövője. I r t a : Dr. Gesz-

telyi Nagy László. 41—42. sz 30 
Az árvaszék működése általában és szerepe 

az anya- és gyermekvédelemben. (Irta: 
Dr. Szokola Leó.) 13—14. sz 22 

Az árdrágító. (Dr Cselötei Lajos vígjátéka.) 
33—34. sz. 20 

Az első segítségnyújtás vázlata. Dr. Körmö-
czi Emil könyve. 37—38. sz 22 

Az 1925. évi gyenmeknaptár. 31—32. sz. 15 
Beküldött könyveik. 5—6. sz. 21 
(b. k.) „Én egy meg nem kérdett akara t va-

gyok." Éltető Lajos verse. 31—32. sz 16 
(b. k.) Vidor Marcél versei: Öszi szerelein 

evangéliuma. 5—6. sz — 21 
Credo. 3—4. sz. 18. old., 23—24. sz. 17. old., 

39—40. sz 20 I 
Dénes Szilárd: Jókai . Zsigmond Ferenc ' 

könyve. — Jókai Mór élete és művei. 
Zsigmond Ferenc könyve.) 39—40. sz. .. 18 

Drozdy Gyula: Lelki megújhodás. (Frank 
Antal dr. könyve.) 37—38. sz 19 

Quint József és Jalovecziky Péter. 
Egészségtan. 25—26. sz 21 

Eszmepályázat a nemzeti hősök országos 
emlékművének mikénti megvalósítására. 
(1924. évi 19.268. sz. rendelet.) 13—14. sz. 23 

Dr. Frank Antal: Egy olvasókönyvről. 
39—40. sz 19 

Korszellem és szabadság. (Báró Orczy 
Andor munkája.) 43—44. sz 53 

Történelem és világnézet. Komis 
Gyula munkája.) 29—30. sz 10 

Gyermek-Hírlap. 7—8. sz 26 
Gyógypedagógiai Könyvtár . 33—454. sz 20 
Harmatos virágok . . . Finta Sándor verses-

könyve. 35—36. sz 28 
Hogy neveld föl gyermeked? (Feleki Sán-

dor könyve.) 23—24. sz 17 
I f j ú Polgárok Lapja. 5—6. sz. 21. old., 25—26. 

sz. 22. old., 33—34. sz 20 

Oldal 
Képes Kis Lap. 15—16. sz 26 
Kondorossy Margit: Vázlatok. (Összeállí-

totta: Jellenz Margit.) 19—20. sz 18 
Kölcsey Hymnusza. (Beretvás Húgó hang-

jegyfüzete.) 33—34. sz 20 
Könyv a hadifoglyokról. 39—40. sz 20 
Közművelődés. 13—14. sz. 22. old.. 23—24. sz. 

17. old., 37—38. sz. 21. old., 41—42 sz 31 
(Dr. L. 1).): A budapesti tankerület 5. számú 

értesítője. (Közzétette dr. Pintér Jenő.) 
27—28. sz 24 

Dr. L. D.: P in té r Jenő magyar irodalom-
története. 5—6. sz 20 

Madách Imre: Az ember t ragédiája . 3—4. sz. 18 
Magyar Család. 13—14. isz 22 
Magyar Dal. 37—38. sz 21 
A Magyar-Holland Kultúrgazdasági Rész-

vénytársaság felhívása. 7—8. sz 28 
Magyar várak. (Petri Mór felolvasása a 

Petőfi-Társaság évzáró ülésén.) 21—22. sz. 16 
Mese, mese, más is, (Mesekönyv. Szerkesz-

tette Mira István.) 41—42. sz 31 
Muigács Ká lmán szerzői nótaestéje. 39—40. 

szám 20 
Napkelet. 5—6. sz 21 
Napkönyv. 1925. 41—42. sz 30 
Némethy Tihamér: A magyar gyermek 

ABC-és könyve. (Szerkesztették: Quint 
József és Drózdy Gyula.) 11—12. sz. 21 

Népakadémia,. ( í r ta : Szentiványi Károly.) 
15—16. sz 26 

(nv) D. Monteissori nevelési rendszere és 
módszere. (Bardócz Pál könyve.) 31—32. sz. 16 

Óratervek a játékos svédtorna tanításáról. 
— Ferenczi István könyve. 35—36. sz 28 

Pedagógiai Zsebnaptár. 33—34. sz 20 
Protestáns Szemle. 15—16, sz 26 
Radványi Sándor verseskönyve. 39—40. sz. 20 
Roz ika . . . (Csite Károly könyve.) 33—34. sz. 20 
Szülői értekezletek. (Fogl János könyve.) 

7—8. sz 26 
Szülők Naptára . 41—42. sz 31 
Társadalomtudomány. 11—12. sz 21 

(Hornyánszky Gyula: A kultúra, kul-
túrértékek és a történettudomány értéke-
lése. — Ottlik László: A jognak társada-
lomtudományi felfogása. — Tonelli Sán-
dor: ..Művészet és Közgazdaság.") 37—38. sz. 22 

Tomesányi János könyve. (Nagy-Magyar-
országból — Kis-Magyarországba.) 15—16. 
szám 26 

—vas: A magyar i f júsági irodalom története. 
(Ir ta: dr. Szemák István.) 17—18. sz 14 

Vezérkönyv a Jókai-ünnepélyekre. 41—42. sz. 30 

VIII. Ismeretterjesztő. 
Barcsai Károly: Kant Immánuel. 17—18. sz. 15 
Dr. Békefi József: A magyar dal. 17—18. sz. 18 
Bokor József: Hogyan érvényesíthetik a 

tanítók a pápai és a kiskúnfélegyházi 
népművelési előadói tanfolyamokon nyer t 
ismereteiket a falun? 29—30. sz 13 

Határozati javaslatok az iskolánkívüli nép-
művelésről. 1—2. szám 21 

Kavronczay Mihály: A népiskolai énektaní-
tás reformja. 21—22. szám 19 

Katona Géza: Az írás kénességének fejlő-
dése, az írás rendellenességei és akadályai. 
5—6. szám 21 

Kovács Pál: Téli gazdasági iskolát a nép-
nek. 29—30. szám 15 

Körösi Henrik: Az oktató film. 31—32. szám. 17 



X Néptanítók Lapja 

Oldal 
Tomcsányi János: Észak-Európa ú j államai. 

9—10. szám 14. old., 21—22. szám 16. old., 
41—42. szám 31 

IX. Vegyes. 
A fehérvári cisztercita-gimnázium. 39—40. sz. 12 
A föld összes államainak területe és népes-

sége. 9—10. szám 2 
A kecskeméti kultúrünnep. 25—26. szám .. 16 
Akié az iskola — azé az ország. (Dulovits 

Árpád cikke.) 19—20. szám 15 
A kormányzó megnyitotta a debreceni 

gyermekklinikát. 39—40. szám 11 
A középiskolákról szóló törvényjavaslat tár-

gyalása a nemzetgyűlésen. (Klebelsberg 
Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi mi-
niszternek az általános vitát bevezető be-
széde.) 13—14. szám 8. old., 15—16 szám .. 10 

A Magyar-Holland Társaság tanügyi szak-
osztálya. 19—20. szám 13 

A megszervezett tudomány. (Mae-yary Zol-
tán dr. titkári jelentése.) 19—20. szám .. 12 

A nem állami tanítóság előtt is megnyílt a 
VII . fizetési osztály. 15—16. szám 19 

Antal Géza püspök beiktatása. 43—44. szám 47 
Apponyi Albert gróf levele Henri Bergsen-

hoz. 35—36. szám 24 
A protestáns tábori püspök beiktatása. (Ra-

vasz László beiktató beszéde.) 43—44. szám 48 
A tanárképzés reformja. (A kultuszminisz-

ter javaslata.) 19—20. szám 11 
A tanya kultúrájáért . (Pályázatunk ered-

ménye.) 15—16. szám 2 
A XVI. országos kath. nagygyűlés. 35—36. sz. 23 
A világ legnagyobb iskolája. 7—8. szám 24 
Az iskolakönyv-kérdé" rendezése. (Értekez-

let a vallás- és közoktatásügyi miniszté-
riumban december 11-én.) 43—44. szám .. 39 

Az iskolánkívüli népoktatás. (Klebelsberg 
Kuno gróf kultuszminiszter ismertette a 
Közművelődési Tanácsban a javaslatot.) 
15—16. szám 18 

Az Országos Testnevelési Alapról szóló tör-
vényjavaslat a nemzetgyűlésen. 11—12. sz. 12 

Békefi Rémig meghalt. 19—20. szám 10 
Csernoch János bíboros-hercegprímás ün-

neplése. 41—42. szám 16 
Egymillió korona pályadíj Gárdonyi Géza 

életrajzára. 17—18. szám 11 
Egy tanyai tanító félmilliós adománya a 

kultúrára. 25—26. szám 16 
Gárdonyi Géza emlékezete. 39—40. szám 13 
Gévay Wolff Nándor. 9—10. szám 12 
Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közokta-

tásügyi miniszter beszéde gróf Apponyi 
Sándor magyar könyvtáradományáról és 
a középiskolai tanárképzésről a nemzet-
gyűlés november 26-i ülésén. 41—42. szám 10 

Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közokta-
tásügyi miniszter ünneplése. 3—4. szám.. 12 

Eofbauer Aladár: Halottak napján. 37—38. 
szám 14 

Hollandi; vendégeink Budapesten. 25—26. sz. 17 
Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter nyi-

latkozata az ú j középiskolákról, a modern 
nyelvek tanításáról, a népiskolai reform-
ról és az egyetemekről. 27—28. szám 19 

Klebelsberg Kuno gróf törvényjavaslata a 
középiskoláról. 9—10. szám 11 

Klebelsberg Kuno gróf vallás- és közokta-
tásügyi miniszter a nőnevelésről és a zene-
kultúráról. 21—22. szám 9 

Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közokta-
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tásügyi miniszter nyilatkozata a közép-
iskolai oktatás szerves reformjáról és a 

keresztény megújhodásról. 25—26. szám .. 16 
Körösi Henrik: A gyermek makacssága. 

41—42. szám 21 
Körösi Henrik-alap. Az első millió. 33—34. sz. 14 
Március 15. 11—12. szám 17 
Megreformálják a tankönyvkiadást, 15—16. 

szám 18 
Nagyatádi Szabó István meghalt, 39—40. sz. 11 
Neményi Imre dr.: Gyertyánffy Istvánnak 

üdvözlet. 43—44. szám 46 
Pályázat pedagógiai tétel kidolgozására. 

17—18. szám 11 
Pályázatunk eredménye. 11—12. sz. 18. old., 

33—34. szám 13 
Petri Pál dr. vallás- és közoktatásügyi ál-

lamtitkár beszéde a tanítók, óvók és nem 
állami tanárok ellátásának rendezéséről 
szóló törvényjavaslat tárgyalásakor. 41— 
42. szám 19 

Szent István ünnepe. 29—30. szám 9 
Tóth Lajos államtitkár ünneplése. 17—18. sz. 10 
Több millió aranykorona falusi iskolák fel-

építésére. 43—44. szám 47 
Törvényjavaslat a, tanítók, óvók és a nem 

állami tanárok ellátásának rendezéséről. 
19—20. szám 8 

Üj államtitkárok. 3—4. szám 16 

X. Hivatalos rész. 
a) Körrendeletek. 

A Budapesti Szemlének az intézet tanári 
könyvtára részére való megrendelésének 
ajánlása. (1924. 5644. eln. sz.). 37—38. szám 28 

A brüsszeli nemzetközi közigazgatási kon-
gresszus iratainak megszerzése tárgyában 
kiadott rendelet. (1924. évi 3631. eln. sz.) 
39—40. szám 22 

A „Falu" Orsz. Földmíves Szövetség kiadá-
sában megjelenő ,.A Falu" című lap aján-
lása. (1924. évi 20.974. VlII/a. sz. rendelet.) 
11—12. szám 27 

A Gárdonyi Gézái Irodalmi Társaság kiadá-
sában megjelenő Magyar Család és Képes 
Kis Lap ajánlása. (1924. évi 24.001. VlII/a. 
sz. rendelet.) 11—12. szám 26 

A Gyermek Hírlapnak az elemi iskolák 
figyelmébe való ajánlása. (1924. évi 33.205. 
VIII/a. sz. rendelet.) 15—16. szám . . . . . . . . 32 

A házasság bírói felbontása esetén a házas-
társak között a gyermekek vallása iránt 
létrejött megegyezés hatályát veszíti. 1924. 
évi 62.130—II. ü. o. sz.) 43—44. szám 58 

A hitfelekezeti elemi iskolákban a szorgalmi 
idő pontos betartása. (1924. évi 166.133. 
VlII/a. sz. rendelet.) 27—28. sz. . . . . . . . . . . 28 

A Jó Pa j t ás című i f júsági lap ajánlása. 
(1924. évi 15.725. VlI I /a . sz. rendelet.) 19— 
20. szám , 20 

A „Keresztény Nő" című lapnak az állami 
és községi elemi iskolák és kisdedóvodák 
figyelmébe való ajánlása. (1924. évi 41.942. 
VIII/a,. sz. rendelet.) 27—28. sz 30 

A kir. tanfelügyelőknek benépesítési kimu-
tatások készítésére való felhívása (89.632— 
1924. VIII/a. ii. o. sz.) 35—36. szám 33 

Államsegélyben részesülő nem állami elemi 
iskolai tanítók, valamint óvónők állami 
segélvének minél gyorsabb ideiglenes ki-
utalványozása. (1924. évi 65.000. VIII/c. 
sz. rendelet.) 25—26. szám 23 



XI 

Oldal 
A m. kir. minisztériumnak 1924. évi 7000. M. 

E. sz. rendelete az országos tanítói nyug-
díj- ós gyámintézet kötelékébe tartozott 
állami tanítók ós óvók nyugdíjügyének 
újabb szabályozása tárgyában. 33—34. sz. 26 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter Madách Imre „Az ember tragédiája" 
című művének (centennárumi kiadás) az 
iskolai i f júsági és tanári könyvtárak ré-
szére való beszerzésére hívja fel az érde-
keltek figyelmét. (1924. évi 8587. I l l /b . sz. 
rendelet.) 7—8. szám 33 

A m. kir. állami népiskolai tanítóképző-, 
tanítónőképző- és kisdedóvónőképző-inté-
zetekbe való felvétel. (1924. évi 40.251. VI. 
sz. rendelet.) 15—16. szám 30 

A m. kiír. Madártani Intézetnek a. madarak 
gyűrűzése érdekében a magyar tanítóság-
hoz intézett felhívása. (1924. évi 52.468. 
VlII./a, sz. rendelet.) 21—22. szám 22 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter főfelügyeleti jogkörébe tartozó alapít-
ványok alapítóleveleinek kellékei. (1924. 
évi 10.271. X. sz. rendelet.) 25—26. sz 25 

A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek 1924. évi 27.842. VIII. a. számú irata 
a továbbképző tankötelesek oktatása tár-
gyában. 29—30. szám 17 

A m. kiír. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek 4508—1924. eln. számú rendelete dr. 
Vas Ferenc budapesti tiszteletbeli osztrák 
főkonzul működési engedélyének meg-
adása tárgyában. (29—30. szám.) 19 

A ni. kir. vallás- ós közoktatásügyi minisz-
ternek 1924. évi 37.335. I l l / a . számú rende-
lete a középfokú iskolák tanulóif júsága 
részére tartandó kötelező filmelőadások 
tárgyában. 29—30. szám 18 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek 96.012/1924. I l I /a . számú rendelete az 
oktató-filmnek az elemi oktatás és neve-
lés keretében való felhasználása^ illetve 
ajánlása tárgyában. 37—38. sz. 27 

A m. kiír. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek 99.500—1924. számú rendelete az 
elemi iskolai beiratási díj megállapítása 
és a községi ós hitfelekezeti elemi népisko-
lák részére tandíjkárpótlás címén folyosí-
tott államisegélyek szabályozása tárgyá-
ban. 39—40. szám 21 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek 108.308/924. sz, rendelete az elemi 
népiskolai beiratási díj megállapítására 
vonatkozó 99.500/924. sz. rendelet kiegészí-
tése tárgyában. 41—42. szám 41 

A Magyarországi Tanítók Eötvös-ala.nja ré-
szére az elemi iskolákban engedélyezett 
gyűjtés, illetőleg tanítónap tar tása . (1924. 
évi 69.325. VlII /a . sz. rendelet.) 27—28. sz. 28 

A nem állami elemi iskolai taní tói állások 
államsegélyben való részesítése céljából 
tett előterjesztésekhez az 1922. évi 122.000. 
számú rendeletben megnevezett iratok 
hiánytalanul csatolandók. (1924. évi 12.233. 
VIII . sz. rendelet.) 15—16. sz 31 

A nem állami elemi népiskolai tanítóknak 
a VII . fizetési osztállyal egybekötött illet-
mények élvezetébe előléptetése. (1924. évi. 
24.200. sz. rendelet.) 15—16. sz 29 

A nem állami elemi iskolai tanítók, óvó-
nők és állandó gyermekmenedékházvezető-
nők illetményeinek újabb szabályozása. 
(1924. évi 73.000. sz. rendelet.) 27—28. sz. 26 

A nem állami középiskolai tanerők állam-
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segély-illetményeinek megállapítása. (1924. 
évi 20.522. V. sz. rendelet.) 9—10. szám . . . . 19 

A nem állami középiskolai tanerők segély-
illetményeinek ú jabb megállapítása. (1924. 
évi 9473. V. sz. rendelet) 5—6. sz 27 

A nem állami tanintézetekről és azok alkal-
mazottairól vezetett központi nyilvántar-
tás kegószítése. (1924. évi 15.000. IX . sz. 
rendelet.) 7—8. szám 29 

A nem ál lami tanszemélyzet országos nyug-
díjintézetét szabályozó kormányrendelet. 
(1924. évi 7001. M. E. sz.) 41—42. szám . . . . 35 

A népiskolai magánvizsgálatok, magán-
vizsgálati díjak, továbbá az állami elemi 
iskolai) bizonyítványmásodlatok és szöve-
ges igazolványok kiállításának díja. (1924. 
évi 43.970. sz. rendelet.) 19—20. sz 18 
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KÖZOKTATÁSÜGYI REFORMTERVEK. 
í r t a . KÖRÖSI H E N R I K . 

Az idő kereke ismét fordult egyet és réve-
dezve kérdezzük, megérjük-e még az idő kere-
kének ú j ra fordulását. 

Az élet kerget, űz, hajszol mindnyájunkat, 
kiesinyeket-nagyokat. Iszonyú a tülekedés a 
legelső helyért, a legkellemesebb életmódért. 
Hogy hova vezet ez a tülekedés — ha vala-
hogy meg nem fékezik, — azt csak azok tud-
ják elgondolni, akiknek gondolatait és tetteit 
nem a köznapi dolgok irányít ják, akik nem a 
maguk életét élik, hanem a mai nehéz idők-
ben fel tudják fogni az emberiség valamely 
közös érdekének vagy veszélyének nagy ér-
telmét. 

Valóban kevesen vannak, akik szinte gigászi 
szellemi erőfeszítéssel meg akar ják óvni a vi-
lágot a végromlástól. Kevesen vannak látnoki 
erejű emberek, akik szenvedélyesen azon dol-
goznak, hogy visszafordítsák ennek a sivár, 
tülekedő életnek a romlásba siető kerekét és 
megmentsék legalább a jövő nemzedéket. 

Ezek a nagy gondolkodók, államférfiak és 
tudósok ebből a nagy káoszból szinte egyértel-
műleg csak egy kivezető útat ismernek: és ez 
az iskola átreformálásának az út ja . Ma az egész 
világon ez az uralkodó eszme. Az iskola, a ne-
velés feladata egy újabb, egy jobb társadalmi 
rend megalkotása, egy jobb világrend megte-
remtése. 

Szegény csonka országunknak ugyancsak ki 
kell vennie a részét ebből a nagy munkából. 
Nekünk ugyancsak á t kell reformálnunk egy-
felől a népiskoláinkat, hogy a falusi társada-
lom gazdasági tudása és általános műveltsége 
emelkedjék; másfelől a középiskoláinkat, hogy 
gyermekeink a középfokú oktatás során ne-
csak jellem- és értelemfejlesztő, hanem az 
életre közvetlenül hasznos ismereteket is nyer-
jenek. 

A magyar kultúra legfőbb őre: Klebelsberg 
Kunó gróf teljesen átérzi a mai nagy idők 
rendkívüli feladatait, oktatásügyi politikája 
pedig igyekszik beilleszkedni azok szellemébe. 
Szinte bámuljuk benne azt a kifogyhatatlan 
lelkierőt, amellyel a magyar kul túra meg-
mentésén fáradozik. Alig múlik el egy-egy 
hét anélkül, hogy az ország különböző góc-
pontjain ne tartana egy-egy előadást-, beszédet 
a magyar kultúra megalapozása érdekében. 
Mindegyik előadás, mindegyik beszéd mélyre-
ható tanulmány. 

Mult számunkban mutat tunk rá a miniszter 
egyik reformtervezetére, melynek célja az, hogy 
közoktatásunkat a szükséges mértékig gazda-
sági irányúvá tegye. Ez a gazdasági irányú 
közoktatásügyi reform kiterjed az alsó-, kö-
zép- és felsőfokú oktatásra. A „felső mezőgaz-
dasági iskolák" tantervét még szeptember ha-
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vában adta ki a miniszter* A napilapok kará-
csonyi számai pedig hírt adtak Klebelsberg 
Kunó gróf egy ú jabb reformtervezetéről. 

Ez a tervezet is annak az energikus oktatás-
ügyi politikának az eredménye, melynek előre 
kitűzött céljait fokozatosan igyekszik meg-
valósítani. A törvénytervezet a sokat sürgetett 
középiskolai reform ügyét ju t t a t j a tető alá és 
ezzel évtizedek óta vitatott kérdést old meg, 
úgy hogy emellett nemcsak a pedagógia köve-
telményeinek, de az ország változott viszonyai-
nak is megfeleljen. 

Érthető érdeklődéssel fordul tehát a közvéle-
mény a kultuszminiszter tervezete felé, mely 
negyven év meddő tespedésébe van hivatva ú j 
életet önteni. Ez a tervezet helyes oldaláról 
fogja meg a problémát, amidőn a nyugati fej-
lődés eredményeit a hazai viszonyokkal igyek-
szik összeegyeztetni. Mint új í tásnak pedig nagy 
érdeme, hogy a történeti múlt biztos alapjára 
épít. Űj típusú iskolát teremt: a reálgimnáziu-
mot, de ugyanekkor visszahelyezi jogaiba a 
régi humanisztikus gimnáziumot. És mint har-
madik középiskola-tipust meghagyja a reális-
kolát. Az egységesség követelményének pedig 
annyiban kíván eleget tenni, hogy kimondja 
az egységes jogosítás elvéi 

Ez röviden a javaslat lényege és már ebből 
is nyilvánvalóan kifejezésre j u t a törvényal-
kotó az a meggyőződése, hogy hazai viszo-
nyaink nem alkalmasak az egységes középis-
kola gondolatának megvalósítására. 

Kétségtelen, hogy a kultuszminiszter tör-
vénytervezetének gerince az a törekvés, hogy 
ugyanakkor, amidőn megadja a lehetőségét an-
nak, hogy a modern irányú oktatás elvei meg-
felelően érvényesíttessenek, görög és latin 
nyelvű oktatásunkat régi piedesztáljára emelje. 
Ez domborodik ki a javaslathoz fűzött indoko-
lásában, amidőn alaposan felkészülve mutat 
rá a klasszikus oktatás mint nemzetközi kul-
túrproblémánk jelentőségére és amidőn azon 
szándékának ad kifejezést, hogy ott, ahol hely-
ben legalább két középiskola van, a gimnáziu-
mot igazi humanisztikus tanintézetté kívánja 
átszervezni, mert „minden nemzetnek feltétle-
nül szüksége van magasabb humanisztikus 
történeti képzettségű fejekre!" 

Klebelsberg Kunó gróf reformtervezetei, 
azoknak jól felfogott intenciói mindenesetre 
alkalmasak arra, hogy iskoláinkat a nagy idők 
szellemének megfelelően alakítsa á t és nem-
zeti érdekeink és céljaink nemes szolgálatába 
állítsa. 

* Ezt a nagyjelentőségű reformot lapunk egyik leg-
közelebbi számában Komis Gyula dr. egyetemi tanár 
fogja ismertetni. (Szerk.) 

A népiskolai énektanítás kérdéséhez. 
— Vonatkozással Novothny Jenőnek e lapok 
16—Í7. számában „A mai énektanítás reformja" 

című cikkére. — 
í r t a : Gyertyánffy István. 

Novothny J.-nek fentjelzett igen érdekes és 
tanulságos cikke sokkal közelebbről érintett és 
érdekelt engemet, mint ahogy ezt rólam, a 
régmúlt idők homályába alámerültről akár a 
cikk írója, aká r e lap t. olvasói netalán föl-
tételezhetnék. Novothny ugyanis e cikkében 
néhány oly kérdést vetett fel, melyeket mul-
tamnak erre vonatkozó emlékeiből kissé meg-
világítanom s ezzel egyszersmind talán máso-
kat is ugyanazoknak még tisztább és tanulsá-
gosabb megvilágítására ösztönöznöm, úgyszól-
ván elengedhetetlen erkölcsi kötelességemnek 
kelle tekintenem. 

A tisztelt cikkíró a hazai népiskolai ének-
tanítás tökéletesebb kialakulását Sándor Do-
mokos és Horváth Gyula Vezérkönyv a nép-
iskolai énektanításhoz című, 1875-ben meg-
jelent munkájának tulajdonítván, erről egye-
bek közt azt állítja, hogy ők a Weber Rudolf-
féle svájci énektanítási rendszert annyi ra 
tökéletesítik, hogy azt a külföld néhány állama 
ma is „magyar módszer" néven használja. Sőt 
annyira megy e két magyar tanárnak Weber 
Rudolffal szemben való dicsőítésében, hogy 
nekik tu la jdoní t ja annak a Kolumbusz-tojás-
nak a feltalálását is, mely szerint a népiskolá-
ban „bármely alaphangon megkezdett dal min-
den módosító előjel nélkül egyforma könnyű-
séggel énekeltethető". Teljes tisztelettel visel-
tetvén a cikkíró által a^ én egykori kedves em-
lékű kartársaimnak jut ta tot t e nagy elismerése 
iránt, az „amicus Plató, amicus Aristoteles, sed 
magis amica veritas" elvénél fogva e kijelen-
téseit magamévá nem tehetem. Sőt ha most 
figyelemmel végignézem Sándorékneik ezt a 
magyarrá átalakított Weber R.-könyvét, úgy 
arra a meggyőződésre jutok, hogy, eltekintve 
ennek az átalakításnak nyelvünk prozodiai* 
ritmikai, szóval a mi magyar nemzeti zenénk 
és dalunk jellegzetes sajátságaiban rejlő s így 
feltétlenül szem előtt ta r tandó kívánalmaitól 
(melyeknek Sándorék elvitázhatatlan sikerrel 
eleget is tud tak tenni), úgy azt hiszem, nem 
lehetne tőlük megtagadnunk azt az elismeré-
sünket, mely szerint ők a W. R. énektanítási 
metódusának alapelveihez eleitől végig oly • 
híven, sőt kegyelettel ragaszkodtak, hogy 
a Novothny által nekik tulajdonított eredeti-
séget és különleges érdemeket ők maguk is 
teljes tisztelettel és köszönettel ugyan, de a 
leghatározottabban el fogták volna maguktól 
hárítani. 

Én pedig annyival inkább kötelességemnek 
ismerem rámuta tn i most mindezekre, mivel, 
az igazat bevallva, tulaj donképen én magam 
voltam a Sándorék e munká ja megírásának 
az értelmi szerzője, amint erről a Vezérkönyv 
nekem dedikált első kiadása elé — előszó arya-
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nánt — a szerzők hozzám intézett nyílt levelé-
nek következő szavai: „Ön a magyar Weber-
nek szellemi édes a ty ja" —eléggé tanuskodnak. 
Már ennélfogva is nekem lehetne tehát a leg-
több okom örvendezni a szóban levő könyv 
két szerzője részére juttatott nagy elismerés-
nek. És most legyen szabad rátérnem a Sándo-
rék könyve keletkezésének részletesebb törté-
netére is. 

Báró Eötvös József által a budapesti (budai) 
„központi tanítóképezde" igazgatói állása he-
lyett kérésemre egyelőre a székely keresztúri 
állami tanítóképezde igazgatójává neveztetvén 
ki, itteni működésemnek (1870—1873-ig tartott) 
érá ja alatt a fenti munka mindkét írója, és 
pedig Sándor D. már 1870-től, Horváth Gy. 
pedig 1872-től fogva rendes tag ja i voltak a 
vezetésem alatti intézet tanári karának. Én 
még a svájci benyomásaim s különösen a 
Weber Rudolffal való személyes ismeretségem 
— mondhatni, barátságom — közvetlen hatása 
alatt azonnal megkísérlettem belevinni a We-
ber R. énektanítási rendszeréből úgy a tanító- ' 
képezdei, mint a gyakorlóiskolai énekoktatásba | 
mindazt, amit a mi akkori igen kezdetleges 
viszonyaink közt megvalósítani • lehetségesnek 
látszott. A tanítóképzőben az akkori zenetanár 
igen csekély zenészeti képzettsége miatt csak 
igen keveset, s azt is csak igen-igen hiányosan. 
A gyakorlóiskolában már sokkal kedvezőb-
bek voltak a kilátások, mert itt Veres Sándor 
(volt 48—49-es honvédhuszár) gyakorlóiskolai 
tanítónk lelkes felbuzdulásával minden várako-
zásomat meghaladó sikerrel ment a nép- és 
hazafias szebb daloknak hallásutáni tanítása 
mellett a Weber R. rendszere szerint a hang-
jegyek utáni énekoktatás is. Mindezen, bár 
elég szerény, énektanítási sikereket Sándorék 
eleinte némi szkepsissel ugyan, de az elért 
eredmények arányában mind több és mele-
gebb érdeklődéssel kísérték. Mindkettőjükben 
hamarosan megfogamzott tehát a W. R. ének-
tanítási rendszere magyar nyelvre leendő át-
ültetésének eszméje, melynek megvalósításá-
ban én őket természetesen minden tőlem tel-
hető módon buzdítani és elősegíteni igyekez-
tem. Sándor D. zenészeti képzettsége ugyan 
nem igen haladta túl a dilettantizmus seké-
lyebb színvonalát, de e vállalkozásukban an-
nál nagyobb súllyal esett a latba a német nyelv 
alapos tudása, valamint jelentékeny szépiro-
dalmi képzettségével párosult írói tehetsége. 
A korán elhunyt Horváth Gy. a zenében való 
sokoldalú és alapos képzettségét vitte bele. 
Lehet ugyan, hogy a W. R. oly szerencsésen 
és nagy zenei tudással megalkotott s a gyakor-
latban is oly fényesen bevált rendszerével 
szemben már némi önálló eredetiségre való 
törekvéseket is. Efelett azonban tárgyilagos 
és szakszerű kri t ikát gyakorolni az enyémnél 
alaposabb zenészeti szakavatottságnak volna 
a feladata. 

Amennyiben tehát a fenti előzmények némi-
leg igazolni volnának képesek azt a felfogást, 

mely szerint csakugyan én lettem volna, ki a 
W. R. énektanítási rendszere élőfájának a 
magyar talajba való átültetésére hazai köz-
oktatásügyünk e két derék munkását — s ezek 
közt éppen Sándor Domokost, mint legkedve-
sebb, bár, sajnos, már csak néhai barátaim 
egyikét — rábírhat tam és akinek ez átültetés 
földmunkájánál úgyszólván az első kapavágá-
sokat elvégeznem adatott vala: némileg szük-
ségesnek kell éreznem annak az igazolását is, 
hogy e munkálat elvégzésére s egyáltalán e 
vállalkozás vezetésére magamat némileg csak-
ugyan feljogosítva is érezhettem. Mert hát 
anch'io sono pittore: nekem is a dalnak és 
zenének szeretete melegítette és világította be 
egész életemet, sőt világít ja és melegíti életem-
nek mai zord alkonyát is, valamint hogy ezek-
nek ápolása, művelése és terjesztése képezte 
mindig életem egyik elsőrendű szükségletét és 
feladatát. A t. olvasók szíves elnézését kell kér-
nem arra, hogy mindezt egyes életrajzi ada-
taimmal is megvilágítanom lehessen. 

Már mint a kolozsvári orvos-sebészi főiskola 
rendes hallgatója (1853—56-ig) tagja voltam az 
ottani úgynevezett „Házi zenpkör"-ne.k, melynek 
zenekarában mint első fuvolás szerepelvén e 
zenekör nyilvános hangversenyein is. Ugyan-
ott és akkor megalakítottam a főiskola hall-
gatói körében a saját daloskörünket (dalár-
dánkat). Később, középiskolai tanárkodásom-
nak 1856—1869-ig tartot t éveiben nagy lelkese-
déssel és nem minden siker nélkül foglalkoz-
tam (bár csak mellékesen) előbb mint ez isko-
lának több éven át minden díjazás nélküli, s 
később évi 80 forinttal díjazott énektanára (1. 
erről a Teano című könyvem 135—6. lapjain). 
Életem ugyanezen tizenhárom évre terjedő 
időszakában megalapítottam Székelyudvarhely, 
sőt talán az egész Székelyföld legelső dalárdá-
ját, e város, mint megyeszékhely, legelőkelőbb 
embereinek lelkes és kitartó közreműködésével. 
Svájci egy évi (1869—70) tartózkodásom "ideje 
alatt a szorosabb értelemben vett pedagógiai 
és iskolaszervezési tanulmányaimon kívül be-
hatóan foglalkoztam úgy az egyesületi ének-
lés (úgynevezett dalárdák), mint a népiskolai 
énekoktatás ügyeivel is. Az előbbit illetőleg 
tagja lettem elég szigorú felvételi vizsgálat 
alapján Svájc legelsőnek ismert dalárdái egyi-
kének, a berni Mannergesangvereinn&k (psak 
a zürichi műegyetemi énekkar volt hozzá nléltó 
versenytársául elismerve). 

Ami pedig a népiskolai énekoktatás ügyét illeti, 
ezért már nem kelle messze mennem, mert ott 
volt közelemben maga Weber Rudolf, a mün-
chenbuchseei tanítóképezde és gyakorlóiskola 
zene- és énekoktatásának rendes tanára és 
egyszersmind az összes svájci dalárdák szö-
vetségének nagyhírű és tekintélyű „Sanger 
Vater"-e, kivel — miként azt fentebb is emlí-
tém — igen kedves ós engemet igen kitüntető 
barát i összeköttetésben álltam. 

Távol legyen tőlem, hogy mindezt talán az 
öndicsőítés incselkedő ördöge mondatta volna 

D ó r i P á v a - t i n t á é L e g j o b b a k ! 
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el velem és nem inkább csak annak a szükség-
érzete, hogy ezek szintén odatartoznak talán 
a Sándorék könyve genezisének, illetőleg azon 
lelki diszpozícióm avagy hangoltságomnak az 
ismeretéhez, mely szerint ezt a vállalkozásukat 
minden tőlem telhető módon elősegíteni igye-
kezzem. 

Én voltam az, ki Sándorék e vállalkozását 
Weber R.-nak tudomására hoztam, erre az ő 
jóváhagyását kikértem stb., stb. Mindezek után 
úgy vélvén, hogy ez az egész ügy már teljesen 
nyélbe van ütve, ettől fogva ezzel többé már 
nem is sokat foglalkozhattam. Az 1873. év de-
cember közepén kiváltam a székelykereszturi 
tanítóképző kötelékéből és átadva ott ez állá-
somat Kozma Ferencnek, felköltöztem Buda-
pestre átvenni i t t úgy a központinak nevezett 
budai népiskolai, mint a még csak megalakí-
tandó, de tényleg még megérkeztem előtt már 
meg is nyitott polgári iskolai tanítóképzőinté-
zet igazgatói állását. Mindezekhez hozzájárul-
ván már nemsokára a Néptanítók Lapja szer-
kesztésének átvállalása is, nekem sem a Sán-
dorék könyvének sorsával, sem egyáltalában 
a népiskolai énekoktatás ügyének különlege-
sebb ügyeivel foglalkoznom annál kevésbbé 
lehetett volna, minthogy mindezekben Budán 
már hivatalosan elfogadott és tisztázott álla-
potokat találtam. Ugyanis Bartalus István-
nak, a budai állami tanítóképző zenetanárá-
nak, sok tekintetben a Weber R. énektanítás-
rendszerével azonosnak látszó népiskolai ének-
tanítási könyvei a bécsi 1873. évi világkiállítás 
nemzetközi zsűrije által a legnagyobb kitünte-
tések egyikével lát tatván el, éppen itt más 
énektanítási módszernek, mint a Bartalusénak 
már a priori nem lett volna semmiképen hely 
adható. Ez irányban való itteni működésemről 
csak annyit, hogy sikerült Bartalust rávennem 
arra , hogy a „Négyes dalok Zsebkönyve" s a 
„Női karénekek" című antológiákat együttesen 
kiadjuk. 

Arról, hogy Székelykereszturon meddig tar-
totta magát a W. R. rendszere a maga teljes 
tisztaságában, nincs biztos tudomásom. Való-
színűleg nem sokáig, mert Horváth Gy. eltávo-
zásom után már nemsokára elhalván, Sándor 
D. pedig a dévai állami tanítóképzőhöz nevez-
tetvén ki igazgatóvá, nagyon valószínű, hogy az 
ország legtöbb állami tanítóképzőiben a Bar-
talus J . módszere lett az uralkodóvá. Talán 
legtovább tar that ta fenn magát a W. R. rend-
szere a balatonfüredi szeretetházban, hol a leg-
több családtanítói állás a székelykereszturi ál-
lami tanítóképzőből kikerült s általam Molnár 
Aladárnak az ő felkérésére ajánlatba hozott 
egykori tanítványaimmal töltetett be. Balaton-
füreden annyival kedvezőbb ta la j ra találhatott 
ez az eredeti W. R.-féle módszer, minthogy 
Weber Ede, a szeretetháznak Molnár A. által 
Svájcból átplántált igazgatója — nekem is 
még svájci tartózkodásom idejéből kedves is-
merősöm és barátom — a leglelkesebb híve és 
alapos ismerője volt ennek az énektanítási 
módszernek. 

Újból visszatérve Novothny J.-nek bizonyára 

ma is aktuálisnak mondható érdekes cikkére, 
mindenekelőtt kénytelen vagyok kissé túl-
merésznek nyilvánítani azt a kijelentését, mely 
szerint: „A műveltnek nevezett külföld év-
tizedek óta ismeri és sikeresen alkalmazza a 
tőlünk elszakadt Sándor—Horváth-féle relatív 
rendszerű módszert, mert nálunk az történt, 
hogy újabb törtetőknek (vájjon kik azok?) 
folytonosan toldott-foldott módszereikkel sike-
rült kiütni Sándorékat a nyeregből" stb., stb. 
Ügy hiszem legalább is több tiszteletet és el-
ismerést érdemeltek volna N. J . úr részéről a 
hazai népiskolai énektanítás ügyének a kül-
földön a Sándorék könyve nélkül is elismerést 
aratot t többi művelői és kitűnőségei. Különben 
bátor volnék mellékesen megjegyezni, hogy a 
W. R. módszere jóval a Sándorék könyvének 
megjelenése előtt el volt terjedve már az én 
svájci tartózkodásom idejében is, Svájc leg-
több kantonjain kívül a szomszédos külföldi 
államok nagy részében, úgymint Baden, Wür-
temberg, Ausztria (Vorarlberg), Bajorország 

•Svájccal határos városainak egyes tanítókép-
zőiben is. 

Mindezek után igen tanulságosnak s ezért 
kívánatosnak .Is ta r tanám megtudni, vájjon 
Svájcban, ezen úgy a művészeti és esztétikai, 
mint a hazafias és nemzeti kívánalmaknak 
annyira megfelelő s emellett ez ország polyglott 
lakóinak legszélesebb rétegeit is magába ölelő 
népéneklésnek e klasszikus hazájában a We-
ber R. énektanítási rendszere érvényben van-e 
még, avagy — amit nagyon valószínűnek tar-
tok — a folyton haladó kor kívánalmainak 
megfelelően egyes módosításoknak — és váj-
jon melyeknek? — idő folytán alávettetett-e? 

Ez irányban némi informálódást óhajtván 
szerezni, jónak lá t tam még 1870. évi svájci 
tartózkodásom idejebeli, most már még csak 
egyetlen élő jóismerősömhöz és barátomhoz, 
Balsiger Edéhez, a berni tanítóképző érdemes 
igazgatójához, mint a jelenlegi svájci peda-
gógiai körök egyik köztiszteletben álló tagjá-
hoz fordulni, fölkérvén őt, hogy engemet a je-
lenleg Svájcban érvényes népiskolai énektaní-
tási módszerek felől — tekintettel a mi egy-
kori közös barátunknak, Weber R.-nak Svájc-
ban oly nagy sikerrel alkalmazott régi mód-
szerére — tájékoztatni szíveskednék. Nem tu-
dom, hogy e levelem eljuthatott-e hozzá, mert 
Balsiger barátom is már csaknem hozzám ha-
sonló régiség lévén — bár alig két éve annak, 
hogy egykori elég sűrű levelezésünk inkább 
csak az én leromlásom miatt megszakadt —, 
mi mindketten, mondhatni, varsenyt futunk a 
Hades felé. Ha egyhamarjában még egyikünk 
sem jutna be oda, úgy egészen biztos vagyok 
Balsiger barátom ezen tájékoztató adatainak 
hozzámjutása felől s ez esetben alkalomadtán 
nem mulasztanám el ezekről a nagyobb nyil-
vánosság, esetleg tehát e b. lapok t. olvasói 
előtt is, beszámolni. 

Mindezek után csak azon kérésemnek szeret-
nék még kifejezést adni, hogy az ezen felszóla-
lásomban fölvetett kérdések tisztázásához szí-
veskednének hozzászólani a hazai népiskolai 
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énekoktatás módszerének az enyémnél sokkal 
illetékesebb szakavatott ismerői és művelői is. 
Ezek díszes sorában legyen szabad éppen 
Sztankó Béla tisztelt barátomhoz, mint a ma 
érvényben levő különböző énektanítási mód-
szerek egyik legalaposabb ismerőjéhez for-
dulni, hogy ezen ma is annyira aktuálisnak 
mondható kérdésben becses és bizonyára eléggé 
irányadó nézeteit kinyilvánítani szíveskednék. 

A kisgyermek lelki élete. 
I r t a : Stern W. Fordí to t ta : Kenyeres Elemér. 

IV. 
Az újszülött. 

Az az állapot, amelyben az ember egyéni 
életének kezdetén van, mindig különösen ér-
dekelte a kutatókat; mert hiszen ez a kezdő-
pontja az emberi életre vonatkozó összes pszi-
chológiai s filozófiai vizsgálódásoknak; ezért 
ennek a kezdeti állapotnak helyes felfogása 
elengedhetetlen föltétele a következő egész 
fejlődés megértésének. 

Tévednénk azonban, ha azt hinnők, hogy a 
születés után való pillanat az az abszolút 
zérus fok, ahonnan a fejlődés kiindul. A gyer-
mek élete már korábban kezdődik; nyilatkozik 
az embrionális állapot utolsó hónapjaiban 
észlelhető mozgásban és nagyon valószínű, 
hogy az újszülöttön gyanítható tompa pszichi-
kai nyilvánulások kezdete még a születés előtti 
időre esik. 

Megerősíti ezt a felfogást az a további 
tény, hogy a születés pillanatában (még ha a 
rendellenes koraszülöttektől eltekintünk is), 
egyénenként nagyon különböző mértékű az 
érettség; sok gyermek mindjár t ol t képessé-
geket mutat, amelyek másokban csak napok, 
sőt hetek múlva fejlődnek ki. Ebből kivilág-
lik, hogy a fejlődés bizonyos tényei egyszer 
a születés előtt, máskor a születés után lép-
nek föl. A világra jövetel pillanata tehát sem-
miképen sem jelenti azt, hogy minden ember 
ugyanattól a kezdőponttól indul el a fejlő-
désben. Mindazonáltal ez a pillanat mégis 
elég alapvető fontosságú, mert ekkor történik 
meg az a legnagyobb és leghirtelenebb vál-
tozás, amelyen egész életünkben egyáltalán át-
eshetünk. Az ember sötét, szűk, meleg, csendes 
börtönéből a legkülönfélébb ingerek pazar 
változatosságának széles világába kerül és 
belőle, az élősdi lényből, igazi egyén válik, aki 
bár a legnagyobb mértékben gyámoltalan és 
gondozásra szorul, de ettől fogva mint külön-
álló lény áll gondozóival szemben. 

1. A mozgások. 
Nézzük először az újszülöttnek tisztán kül-

sőleg észrevehető viselkedését — egyelőre anél-
kül, hogy fölvetnők azt a kérdést, milyen ré-
sze van abban az öntudatnak. 

D Ő R I 

Az i f j ú polgár uralkodó állapota az alvás 
— gyaníthatóan folytatása ez a születés 
előtti egyedüli állapotnak. Az alvást arány-
lag csak rövid időre terjedő ébrenlétek sza-
kítják meg; mégis az alvás és ébrenlét termé-
szetes váltakozása már az első napokban meg-
kezdődik, amennyiben az alvás éjjel ritkáb-
ban és rövidebb időre szakad meg, mint nap-
pal. Az ébrenlétet mozgások árul ják el, ame-
lyek, miként elemzésök mutatja, már az első 
naptól kezdve igen sokfélék és valamely célt 
szolgálnak. 

Az emberi mozgásoknak két fő f a j át már az 
xíjszülöttön is tapasztalhatjuk, t. i. azokat, 
amelyeket valamely kívülről beható inger vált 
ki, CLZcLZ CL „visszaható" (reaktív) mozgásokat, 
vagy „reakciókat" s azokat, amelyek minden 
fölismerhető külső inger nélkül, tehát belső 
okokból származnak: a „spontán" vagy „im-
pulzív" mozgásokat. 

A mozgások második csoportját nézve elő-
ször, megfigyelhetjük, hogy a gyermek néha 
mozgásokat végez anélkül, hogy körülötte 
történt volna valami. Ide tartozik már maga 
a fölébredés is, azután a sírás és a végtagok 
mozgatása. Mivel a gyermek általános testi 
állapota állandóan változik, föl kell tennünk, 
hogy e belső változás valamelyik fázisa idézi 
elő e mozgásokat: kielégülésre törekvő feszítő 
erők a karocskák és lábacskák ide-oda mozgá-
sát ^idézik elő; a lassanként föllépő éhség 
sírásban, stb. nyilvánul. Ezzel szemben telje-
sen hiányoznak olyan spontán mozgások, ame-
lyeket nem az általános testi állapot, hanem 
sajátos agy folyamatok okoznak, tehát az aka-
rati tevékenységek. 

Ez első spontán aktusok csak látszólag érte-
lem- és célnélküliek. A sírás, az újszülött e leg-
erősebb életnyilvánulása például igen fontos 
kifejező mozgás; a környezetnek szóló biztos 
jel, hogy a gyermek olyan állapotban van 
(éhes, nedves, fájdalmat érez), amely segítsé-
get kíván. Nem szabad lebecsülni begyakorló 
értékét sem, amely abban áll, hogy síráskor a 
tüdő s a gége rögtön erőteljesen működik, 
s hogy a ficánkolás a kar- és lábizonizatot 
sokféleképen foglalkoztatja. A lábacskák vál-
takozó mozgásai pedig (a jobb láb kinyujtásá-
val egyidejűleg a bal kar felhúzása és viszont) 
a jövőbeli fejlődésre, a később megtanulandó 
járás velünk született haj lamára utalnak. 

Vannak viszont oly spontán mozgások, 
amelyekben az idősebbek már nem képesek 
utánozni az újszülöttet. Bizonyos izomtové 
kenységek ugyanis, amelyek később csak más 
mozgásokkal való szilárd, sőt feloldhatatlan 
kapcsolatban (tehát „koordináltan") fordulnak 
elő, a kis gyermeknél még elszigetelten, egymás-
tól függetlenül folynak le. így sok újszülött 
képes két szemével külön-külön i rányú moz-
gásokat végezni: az egyik fölfelé, a másik ki-
felé fordul, avagy az egyik mozdulatlan ma-
rad, míg a másik lefelé mozog. Ez a korszak 
azonban nagyon hamar elmúlik, néha már a 

müvészfesték és tintagyár, olaj-, aquarell-, tempera-festékei, tubu- Budspest , VI., Magv-
sokban, »Angyal"-gombfestékei, fekete és színes tusai a legjobbak, mező-u. 23. Tel. 22-09. 
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születés pillanatában, úgy, hogy ezeken a 
gyermekeken már csak a koordinált szem-
mozgásokat észlelhetjük. 

A spontán mozgásoknál még többfélék az 
újszülött reakciói (visszaható mozgásai). A 
legegyszerűbb sensomotorikus kapcsolatok 
egész sorát észlelhetjük nála: a test felületén 
valamely érzékeny résznek ingereltetése köz-
vetlenül mozgást idéz elő. Becsapják az aj tót 
— és a csecsemő összerezzen; megérintik az 
a jkát — és szopás-mozgásokat csinál; fény-
sugár éri a szemét — és pupillája összeszűkül. 

Mindezekben a reakciókban az érzéki inger 
után rögtön mozgás következik. Az újszülöt-
tön még nem tapasztalunk oly közvetett re-
akciót, amelyben a mozgás bekövetkezése 
elótt az érzéki ingerlődés először a test belse-
jébe hatolna, ott iölhalmozódnék, földolgozód-
nék és másokkal kapcsolódnék. Azonban már 
a közvetlen reakcióknak is két f a j á t külön-
böztethetjük meg egészen világosan: a reilex-
és az ösztön-reakciókat. 

A reflexmozgásokat jellemzi az érzéki izga-
lom és a mozgás egyértelmű kapcsolódása. Ez 
azt jelenti, hogy bizonyos érzéki inger gépies 
szabályszerűséggel azonnal mozgást idez elő 
és pedig mindig ugyanazt a mozgást: ha a 
recehártyát erősebb fény éri, a pupillanyílás 
mindig megkisebbedik, hogy a ráeső fény-
sugarakat gyengítse, ha a tej a légcsőbe ke-
rül, a köhögés vagy hányás reflexe kö\^tke-
zik, hogy az idegen anyag eltávolíttassék. 
Példáink egyúttal azt is mutat ják, hogy e 
velünkszületett reflexeknek mechanikus egy-
értelműségük ellenére is, fontos rendeltetésük 
van a szervezetre nézve. 

Még sokkal figyelemreméltóbb az úgyneve-
zett ösztönmozgások célszerűsége; ezeknek az 
állatokban s az emberekben való fellépése sok 
fejtörést okozott a tudósoknak, de még ma 
sincs kielégítő módon megoldva s talán nem is 
lehet megoldani. Ez esetben az ösztönmozgá-
sok oly végső, megmagyarázhatatlan célsze-
rűséget tüntetnek fel, amilyen a szervezet éle-
tében mindenütt nyilatkozik. 

Az ösztöncselekvések és a reflexmozgá-
sok megegyeznek abban, hogy közvetlenül az 
érzéki ingerre jönnek létre, az egyén életfenn-
tar tására nélkülözhetetlenek, velünkszülettek 
és tudattalanok. Az ösztönök azonban már 
nem tisztán mechanikus jellegűek, nem hatá-
rozza meg őket az érzékinger egyértelmű szük-
ségszerűséggel, hanem csak akkor működnek, 
ha az életfolyamatok belső feltételei az ösztön 
rendeltetésének betöltését kívánják. A változó 
belső szervezetnek eme szerepe következtében 
az ösztöncselekvések inkább a spontán moz-
gásokhoz vannak közelebb. 

Az ember ösztöncselekvésének leghíresebb 
példája s a csecsemőn leginkább feltűnik a 
szopás. Ez a képesség már az első napon töké-

letes. A csecsbimbót a gyermek szájába teszik 
s csak pár perc telik el, míg célszerűtlen vagy 
nem egészen megfelelő szájmozgásokat végez, 
azután az a jkak légmentesen körülfogják a 
bimbót és önmagátólértődő szabályszerűséggel 
működni kezdenek azok a periodikus izom-
összehúzódások, amelyekkel a gyermek az 
anya melléből az életadó nedvet a szájüregbe 
szívja. Hogy azonban a szopás nem egyszerű 
reflexe az a jkak érintésének, kitűnik néhány 
perccel később: a gyermek elfáradt vagy ki-
elégült és az ajkakra továbbható inger nem 
idéz elő többé motorikus feleletet; a szopás 
megszűnik, a száj mozdulatlanná válik, sőt 
esetleg ellentétes mozgást visz végbe: a bim-
bót kilöki. Éppen ez a bonyolult és a változó 
körülményekhez alkalmazkodó viselkedésmód 
teszi oly rejtélyessé az ösztönt, mert ezáltal 
válik az ösztöncselekvés oly nagyon ha-
sonlóvá a fejlettebb ember tudatos akarati 
cselekvéséhez, pedig a megfontolás, az akarás, 
elhatározás s általában az öntudat, bármily 
csekély résztvevőséről i t t még szó sincs. 

Gyakran lehet hallani, hogy az embernek 
sokkal kevesebb veleszületett ösztöne van, 
mint az állatnak. Ez csak egy bizonyos érte-
lemben áll meg. Az újszülött állatnak minden-
esetre sokkal több ösztönszerű képessége van, 
mint az újszülött embernek. Az állat nem-
csak hogy helyes mozgásokat végez, ha szája 
elé táplálék kerül, hanem feje, sőt gyakran 
egész teste megfelelő mozgatásával is törek-
szik az étel felé; a járás mechanizmusa az első 
naptól kezdve helyesen működik, a menekülés 
és védekezés ösztöne rögtön megmozdul olyan 
veszélyekkel és ellenségekkel szemben is, 
amelyeknek fenyegető jellegéről a fiatal állat 
még semmi tapasztalatot sem szerezhetett (az 
állat lelapul, összetekerőzik, mozdulatlan lesz, 
anyjához vagy sarokba menekül). Mivel azonban 
velünkszületett tulajdonságaink mindjár t a szü-
letéskor nem mindig egyformán készen jelent-
keznek, azért az ösztönök kérdésében sem sza-
bad pusztán az újszülött megfigyelésére szo-
rítkozni; s valóban úgy áll a dolog, hogy ké-
sőbb az emberben az ösztönök egész sora mű-
ködik. Csak azért nem oly könnyű ezeket fel-
ismerni, mint az állatban, mert magasabb-
rendű cselekvési formákkal összeforrnak vagy 
ezek alkotórészeiként szerepelnek. Erről azon-
ban a következő fejezetekben lesz szó. 

De az újszülött gyermekben sem egyedüli 
ösztön a szopás ösztöne, miként azt gyakran 
állítják. Igaz, hogy alig vehető észre az oly 
fontos védekező ösztön, amelynek biztos műkö-
dése következtében az újszülött állat már 
bizonyos tekintetben képes védeni magát; a 
csecsemő csak a sírás már jelzett kifejezőmoz-
gásával rendelkezik és hívhat másokat segítsé-
gül. Annál meglepőbb, hogy a védekezés ellen-
téte, az odafordulás már az újszülöttben is az 
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ősztönmozgások egész sorában ju t kifeje-
zésre — kétszeresen meglepő, mert ezek az 
odaforduló mozgások nemcsak az állati ön-
fenntartás szolgálatában állanak, lianem rész-
ben már mint a ügyelem és a felfogás műkö-
déseinek első előkészületei szerepelnek. 

Az újszülött egyes odafordulási mozdulatait 
eddig itt-ott följegyezték ugyan, de nem vet-
ték ügyelembe, hogy ezek egy közös ösztön 
különböző nyilvánulásai, az egyedüli ösztön-
nek, amely a táplálkozáson kívül, már az élet 
első heteiben működik. Néhány megfigyelő 
észrevette, hogy ha az újszülött arcát u j ja l 
vagy csecsbimbóval megérintették, a fej gyor-
san az érintő tárgyhoz fordult, olymódon, 
hogy a száj a tárggyal érintkezésbe jutott. 

Sa já t megfigyeléseink alapján kétségtelen, 
hogy az éhes csecsemő az anyai mell közelé-
ben, még mielőtt az érintkezés megtörténnék, 
hozzáfordulási mozgásokat tesz: a „keresést" 
legidősebb leányunkon a harmadik, fiunkon 
pedig a nyolcadik napon tapasztaltuk (v, ö. az 
alább következő naplókivonatot). Ha itt eset-
leg a szaglóérzék indította működésre az ösz-
tönt, más odafordulási mozgásokban már 
egyik magasabbrendű érzék, a szem vesz részt. 
A megfigyelők majdnem egyhangúan álla-
pít ják meg, hogy a csecsemő közelébe vitt 
erős fényforrás már az első három napon a 
fej odafordulását idézte elő. Éva leányomról 
a következőket jegyeztük föl: „Amikor a gyer-
mek éppen három napos volt, az égő kará-
csonyfához vittük és az őt vivő személy kü-
lönböző állása ellenére is, fejét több ízben a 
gyertyák felé fordította. Hasonlót tapasztal-
tunk nemsokára ezután gázfénynél is. De még 
jobban lehet az odafordulási specializálni; 
ha ugyanis valamely fényforrást a gyermek 
szeméhez közel lassan ide-oda mozgatunk, 
esetleg már az első héten „követi a szemével" 
és ez a megfigyelőt egyenesen bámulatba ejti. 
Scupin fia a negyedik, a. mi fiúnk az ötödik 
napon csinálta ez t Más gyermekeken persze 
csak később, így lányunkon és Dix fián csak 
a harmadik héten volt tapasztalható. 

2. Az érzékenység. 
Az előbb említett tények már átvezetnek 

bennünket arra a kérdésre, hogy mire képe-
Bek az újszülött egyes érzékszervei. Erre nézve 
a természetes megfigyeléseket kis kísérletek-
kel lehet összekapcsolni, miként azt Kussmaul, 
Genzmer, Preyer, Miss Shinw és mások tették. 
Tudjuk, hogy normális körülmények közt az 
élet első napjaiban az összes érzékterületek 
működnek, azaz mozgási reakciók kiváltó-
helyei lehetnek. 

Legkülönfélébbek a reakciók a bőr érintési 
ingereire. Ha a csecsemő a jká t megérintjük, 
szopásmozdulatokát végez; ha u j junka t tenye-
rébe tesszük, keze összecsukódik; ha sarkát 
csiklandozzuk, lábait felhúzza és lábujjait 
szétterpeszti. Hogy hőingerek is hatnak rá, 
láthat juk abból a kellemes érzésből, amelyet a 
langyos fürdő okoz neki. Az ízlelésbeli érzé-

kenységet illetőleg a kísérletek azt mutat ják, 
hogy a nyelvre kerülő nagyon keserű, sava-
nyu vagy sós anyagok fulladási és hányó moz-
gásokat, továbbá az arcon undort kifejező 
mimikai eltorzulásokat vonnak maguk után, a 
cukoroldatot pedig a csecsemő mindjár t le-
nyeli. Az a körülmény, hogy a gyermek néha 
már az első napokon vonakodik orvosságot, 
vagy tehéntejet bevenni, az íz-ingerek bizo-
nyos hatására mutat. De az ízlelést mégis na-
gyon fejletlennek kell tar tanunk. Csak egeszen 
durva különbségfek idéznek elő megkülönböz-
tethető hatásokat. A szaglási reakcióról már 
előbb szóltunk (a fejnek a közellévő anyai 
mellhez való fordítása). Kísérleti úton továbbá 
megállapították, hogy a csecsemők vonakod-
nak a rossz szagú anyaggal bekent csecsbim-
bót ajkukkal megfogni. 

A két magasabbrendű érzék közül a látás 
érzékét már szintén említettük. Az újszülött-
nek ezt az első „nézését" természetesen a lehető 
Icgkezdetlegesebbnek kell elgondolnunk. Csak 
erős fénykülönbségek idézhetik elő a leírt re-
akciókat; színt, alakot, helyzetet, távolságot 
még nem lát a gyermek, „tárgjwk" látásáról 
még szó sincs. 

Végül a hallóérzék a legkevésbbé fejlett. 
Sok újszülött órákon, sőt napokon át teljesen 
süket, aminek oka részben a füljáratoknak 
magzatvízzel való eldugulása. Azonban a 
hallás még akkor is csak minimális, mikor a 
fül már képes működni; szó sincs valamely 
célszerű reakcióról, az inger felé való fordu-
lásról, a különböző ingerekre való különböző 
reagálásról; csupán az idegekre való hatasról: 
erős hirtelen zaj összerezzenést idéz elő, an.ely 
enyhébb esetekben az arcra korlátozódik, 
erösebbekben pedig az egész testre kiterjed és 
sikoltásszerű sírás is kísérheti. A zajra néha 
alvás közben is összerezzen a gyermek anél-
kül, hogy fölébredne. 

Az újszülött érzékei tehát a következő foko-
zatban működnek: 

Sokszorosan differenciált reakciókat mutat 
(az ingerelt helyek szerint) a tapintóérzéL 

Odaforduló (és esetleg védekező) reakciókat 
mutat az ízlés, a szaglás és a látás érzéke. 

Differenciátlan összerezzenési reakciókat mu-
tat a hallóérzék. 

E sorrend helyes voltát megerősíti az agy-
bonctan is. Flechsig leipzigi anatómus az 
embrió és az újszülött központi idegrendszeré-
nek fejlődését tanulmányozva azt találta, 
hogy az érzékszervekből a nagyagyba vezető 
idegpályák nem egyszerre velősödnek, hanem 
egymás után (tehát csak egymás után válnak 
képessé a működé£re). Az újszülött gyermek-
ben legelőbbre vannak a fejlődésben azok a 
rostok, amelyek a bőrt, tehát a tapintás szer-
vét kötik össze a központi szervvel, ezzel szem-
ben legfejletlenebbek a hallóidegek; a többi 
érzék idegei középső helyet foglalnak el. Az 
anatómiai megállapítások azonban még egy 
másik kérdés szempontjából is fontosak, 
amelyre végezetül még rá kell térnünk. 
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A közgazdaságtan 
és társadalomtan módszere.1 

í r t a : Geőcze Sarolta. 

Nagyságra a liárom birtoktípus körülbelül 
ily határok közt mozog: a kisbirtok — mint 
már említettük — 5—100 holdig (5 holdon alul 
már törpebirtok), a középbirtok 100—1000 hol-
dig, a nagybirtok 1000 holdon felül akár 100.000 
holdig, sőt azon túl is. Erdélyben, ahol a ter-
mőföld kevesebb, minden birtoktípus kisebb; 
az Alföldön, ahol a termőföld sok, mindegyik 
nagyobb. De célszerű rámutatni azok külső ké-
pére is, minthogy az a raj tuk folyó életet fe-
jezi ki. 

Közvetlen a falvak körül keskeny földpántli-
kákat látni, mindegyik más-más növénnyel be-
vetve; ezek a kisgazdák földjei, amelyek azért 
vannak így felpántlikázva, mert mindent meg 
kell teremniük, amire a kisgazda-családnak s 
a gazdaságnak szüksége van. Sokat egyből te-
hát nem termelhetnek; eladóra így kevés jut, 
vagyis mindenből egy-egy kicsi. A tagosítás 
révén egynemű földjeik együtt vannak, szántó, 
rét, legelő, erdő s azt közakarattal, egyformán 
használják; pl. együtt van az ugar, együtt 
a tavaszi kapás, együtt az őszi; a legelőn 
vagy az ugaron a jószág (a falusi csorda) 
esyüt t legel; a kaszálót, erdőt közösen 
használják, kinek-kinek telke nagysága sze-
r int j á r belőle széna vagy faizás. Viszont 
a munkában is ki'-ki arányosan vesz részt. 
I t t lehet szóvá tenni azt is, hogy néhol a köz-
ségi földet tagosításkor nem jó helyen mérték 
ki, pl. a községtől messze, ami mezei munka 
idején sok időt rabol, de a termés megőrzését s 
behordását is megnehezíti; a telekből azért 
nem lehet jól megélni. 

Másik kisbirtok-típus: a tanya? Alföldszerte 
mindenütt; ahol a földek a határban szétszórt, 
egyenkint álló házak körül vannak, tehát a 
gazda szeme mindig raj tuk lehet; a kijárással 
időt nem veszít, úgyszólván egész gazdaságát 
állandóan kezében tar t ja . De mivel a tanyai 
utak rosszak, el van vágva a világtól s az érté-
kesítés igen meg van nehezítve. 

Mindezeket főleg a városi hallgatók előtt kell 
így részletezve szemléletessé s azzal érthetővé 
tenni. 

A közép- (jobban mondva: közepes) birtok (a. 
régi köznemesi birtok) külsőleg arról ismerhető 
fel, hogy az már nincs felpántlikázva; egy-egy 
fa j t a terményből egész kisebb-nagyobb táblák 
vannak, miken a birtokos nemcsak saját háza-
népe s cselédsége számára, hanem eladásra is 
termel. Jószága külön gulyában jár. Földjét 
nem maga míveli, hanem szegődséges (kon-

1 A megelőző közleményeket lásd a Néptanítók Lapja 
m. é. 4—5., 6—7., 8—9., 10—11., 14—15., 16—17., 
27-29., 32-33., 34—35., 36-37., 40-41., 44- 45. és 
48—49. számában. 

s Ennek keletkezését már előbb kifejtettük. 

venciós), állandó cselédséggel mívelteti, sőt oly-
kor részesekkel is (felében vagy harmadán; a 
felesek maguk szántják fel a földet, a harma-
dosokét ő szántatja fel). Az aratásra kepéseket 
fogad a falubeli vagy környékbeli törpebirto-
kosok közül (régebben a felvidéki tótok jártak 
le az Alföldre aratni). Ha birtoka nagyobb, 
munkavezetőül s a felügyeletre botosispánt tart. 
De a gazdálkodást maga intézi. Szép is az ilyen 
régi úri birtok: az udvarház előtt nagy virá-
gos udvar, mögötte kert. — Mivel a birtokos a 
testi munká t nem maga végzi, ereje és ideje 
fölszabadul a szellemi munkára ; míg a kis-
gazda szemhatára szűk, s így a saját 
szűkös érdekkörébe gubózódik s legfel-
jebb a községi ügyek intézésére alkalmas 
(mint bíró, kisbíró, hites stb.), addig 
a középbirtokos szemhatára tágabb, megyei s 
országos ügyekkel is foglalkozik; a sa j á t birto-
kának kezelése s a nép ügyeivel való állandé 
foglalkozás kifejleszti benne a közigazgatásra 
való rátermettséget, a nép viszonyainak isme-
rete pedig alkalmassá teszi a törvényhozói 
munkára. Mindez főleg ott, ahol még a tősgyöke-
res régi történeti középosztály (a hajdani köz-
nemesség) ivadékaiban a régi patriárkális ha-
gyomány ma is él, azaz a földbirtokkal járó 
erkölcsi kötelességnek érzik a néppel való tö-
rődést s a gyámoltalanok oltalmazását, Ez 
esetben a viszony a földbirtokos s a nép közt 
természetes és egészséges s a társadalmi össz-
hang megvan. Ez az összhang ott bomlik meg* 
ahol az iizérből lett jövevénybirtokos (aki nem 
a Jókai új földesura) ezt az erkölcsi kötelessé-
get nem vállalja, nem ismeri, meg sem érti 
— neki a föld is csak az üzérkedés eszköze, a 
nép is csak gép, akit fölhasznál. B a j az 
is, ha a régi birtokos beleúnva a gazdálko-
dásba, vagy egyéb okból, birtokát bérbe adja, 
mert az a jövevény-bérlő is élni, sőt meggaz-
dagodni akar a földből, tehát azt kiéli s a nép-
pel ő is csak úgy bánik, mint a jött-ment föl-
desúr. 

Ezekre a körülményekre szükséges rámu-
tatni, hogy a városi i f jú a falusi viszo-
nyokat mai elfajulásaikban is megértse. 

De a középbirtokosnak nagyobb birtoka mó-
dot ad a r r a is, hogy magát művelje s gyerme-
keit iskoláztassa. Így kerül ki azok közül az 
értelmiség legnagyobb része; az az ügyvéd, 
bíró, orvos, mérnök, katonatiszt, pap, tanár, 
aki falun, a nép között, patriárkális viszonyok 
közt nőtt fel, tehát a népet megérti, tud a nyel-
vén, tud vele bánni s így hivatása teljesítése 
közben az emberséget s a szociális szempontot 
mindig figyelembe veszi; nem nézi le, nem 
nyúzza a népet. Az ilyet a nép is megbecsüli & 
a tekintély magától fejlődik ki. De az ősi csa-
ládban elevenen él a nemzeti hagyomány is, a 
nemzeti múlt tudata s ezzel maga a nemzeti 
öntudat. 

A középbirtok tehát szociális és nemzeti 
szempontból még fontosabb, mint gazdasági-
ból. Ebből a szempontból a középbirtok a nem-
zetre nézve a legbecsesebb birtokkategória. 
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Sajnos, az egyenlő örökösödés a középbirto-
kot is kikezdte. A népes családok unokái, szép-
unokái már kisbirtokosok lettek, csakhogy a 
középbirtokos igényeivel, ami adósságcsinálást 
jelent; az eladósodás magával hozta aztán a 
birtokrész dobrakerültét vagy eladását (a ci-
gány s kár tya nem is okvetlen kellett hozzá). 
A földetlenné vált földesúr aztán városba hú-
zódott s ott a hivatalban keresett végső mene-
déket kapott is. Így indult meg a városba 
özönlés s így szaporodott el a tisztviselőosz-
tály. 

Hátra van még a nagybirtok, amelyet arról 
ismerni meg, hogy egy-egy veteményből nagy 
táblák vannak s a legelőkön ménesek, gulyák 
legelnek. Sokszor nem is egyetlen birtoktest-
ből áll az, hanem egyik birtok egyik, másik a 
másik országrészben, az erdőség a Felvidéken, 
a termőföld az Alföldön. Az egyes birtokokon 
gazdatisztek, az erdőn erdész; azonkívül ura-
dalmi mérnök, orvos, állatorvos; s valamennyi 
birtok fölött a jószágkormányzó, mellette a 
jogi tanácsos. S a birtokokon kastélyok, azok kö-
rül százados parkok, halastó, majd vadaskert, 
stb. Szép az ilyen nagybirtok, ékessége az egész 
vidéknek; a kastély olykor műkincsekkel telve 
s ha gazdája hivatását jól fogja föl, közép-
pontja is az egész vidék társadalmi életének. 
A kastélyban egész udvartartás. A fény, amit 
ott űznek, sok munkáskéznek ad kenyeret. — De 
a nagybirtok a nemzetre is nagy érték. Nem-
csak mivel kivitelre s a nagyipar számára 
nyersanyagot (cukorrépát, dohányt, repcét, 
stb.) termel; hanem mivel lehetővé teszi a 
kísérletezést s ezzel a gazdasági baladást; 
minta gazdálkodást űzhet; tehenészetet ta r that ; 
gépeket alkalmaz, tehát gyorsan és jól műveli 
a földet, ezzel a többtermelést mozdítja elő (a 
nagybirtok 3923-ban 10—20 magot megadott, 
míg a középbirtok 6—14-et, a kisbirtok 2—8-at); 
fenntarthatja s védheti az erdőt, sőt erdősíthet 
is; mezőgazdasági ipart fejleszthet, saj tgyá-
rat, szeszgyárat, olajütőt kendergyárat, szövő-
telepet, villanytelepet stb.), gazdasági kisvas-
utat s vicinálist hozhat létre; kultúrintézmé-
nyeket (tanyai iskolát, háziipartelepet, kórhá-
zat stb.) létesíthet s mindezzel sok taníilt em-
bernek is kenyeret ad a kezébe. 

A nagy vagyon tulajdonosát fölmenti az élet 
kicsinyes gondjai alól; utazhat az, szerezhet tu-
dást és tapasztalatot, módjában van külföldön 
is minden társadalmi réteggel érintkeznie; ta-
pasztalatait aztán itthon hazája javára érté-
kesítheti s a nemzeti fejlődés élére állhat (mint 
Széchenyi és gr. Károlyi Sándor); foglalkoz-
hatik a közüggyel, támasza lehet nemzetének, 
még az uralkodóval szemben is, mert vagyoni-
lag független (mint a Rákócziak). Az ilyenek 
kezén a nagybirtok a nemzetre s a társada-
lomra áldás és erő forrása. Ily esetben az 
a hitbizomány is, mely a főúri családok elsze-
gényedésének veszi elejét azáltal, hogy a bir-
tok egy kézben marad — az elsőszülöttében. 

Végül a nagybirtoknak még egy fa j tá já t kell 
megemlítenünk: a holtkézi, vagyis az egyházi 
s alapítványi birtokot s az állami birtokot (pl. 

a ménesbirtokok). Ez nemcsak gazdasági, ha-
nem kulturális és erkölcsi erőforrás is mindad-
dig, amíg a nemzeti érdek szolgálatában áll. 
Károssá akkor válik a) gazdasági szempont-
ból, ha kezelése nem okszerű, vagy ha ké-
nyelmi szempontból bérbe adják, főleg, ha ide-
gen bérlő kezére; b) nemzeti szempontból, ha 
idegen, vagy éppen nemzetellenes érdekek 
szolgálatába szegődik. 

Legkisebb birtokkategória a törpebirtok, 
melynek keletkezését már tárgyaltuk. Az ily 
birtokmorzsákon okszerű gazdálkodást foly-
tatni nem lehet; a tenyérnyi földön az eke 
alig fordulhat meg, jól megművelni ezért alig 
lehet — legfeljebb kerti műveléssel; a sok 
mesgye is nagy földpocsékolással jár . JDe az 
egyenlő osztály folytán rendszerint fölszere-
lés s épület sincs hozzá elég; úgy hogy e tör-
melékbirtokok idővel teljesen elértéktelened-
nek. I t t nem áll az, hogy ^ hold = 1, mert a 
szertefoszlott birtok alig hoz valamit s alig biz-
tosí t ja 1—2 ember megélhetését. 

Mindezeket pedig azért kell itt ily részle-
tesen tárgyalnunk, mer t agrárország létünkre 
nálunk ezeket a tényeket ismerik legkevésbbé. 
Ideje, hogy ezekben is tisztán lássunk. 

A kérdés az: hogy lehet e bajokon segíteni s 
a mezőgazdaság egyéb problémáit megoldani? 
Ez már az agrárpolitika s a mezőgazdasági 
szociálpolitika dolga. 

Előbb azonban a mezőgazdasági munkásvi-

Hkar őrs 
takarékoskodni 
anélkül, hogy jó kávéjáról 
lemondjon? Ezt eléri, ha az 
Enrilo-t használja. Az En-
rilo egymagában, jól fel-
forralva, minden pótlék nél-
kül helyettesíti a ma oly 
költséges babkávét. ízben 
legjobban megközelíti a 
babkávét és amellett zama-
tosabb, szebb színű és ösz-
szeállításánál fogva nagyon 
tápláló, mert az összes táp-
anyagokat tartalmazza. — 
Nagyon kiadós és ezért 
a fogyasztásban rendkívül 
olcsó. Enrilo a legfinomabb 
babkávé-pótlék is. Egy kí-
sérlet meg fogja Ont győzni. 
Ezen különlegesség kiváló 
minőségééit annak egye-
düli gyártói: FRANCK 
HENRIK FIAI szavatolnak. 

Enrilo 
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szonyokról s a földbirtok tényleges megoszlá-
sáról. Nos, hazánk egész területének mintegy 
harmadrésze kis- és törpebirtok3; azon mint-
egy 1,800.000 család él. Második harmadrésze 
középbirtok; azt mintegy 19.500 család bírja. 
Harmadik harmadrésze nagybirtok, mintegy 
1660 tulajdonos kezében. De a két utóbbi bir-
tokkategória ad megélhetést a mintegy lVa mil-
liónyi mezőgazdasági proletariátusnak is. 

A gazdasági munkás négyféle: 1. esztendőre 
szegődött cseléd, kinek bérét részben pénzben, 
részben terményben, itt-ott lábbeliben adják 
ki; de j á r neki s családjának lakás, tüzelő, 
marhatartás, sertéstartás, föld (tengeri-, néhol 
dinnye- s kender föld), s az asszony tarthat ba-
romfit, amennyivel megbír. 2. Napszámos. 3. 
Sommás, akit félesztendőre fogadnak fel, min-
den munka végzésére, vagy csak dohányosnak, 
s így tovább. 4. Részes (feles, kepés stb. — lásd 
fentebb). A jó gazda mindenfajta munkásáról 
gondoskodik s bérét-részét rendesen kiadja. A 
rossz gazda kezén azonban a munkás sorsa 
keserves; el is romlik. 

Ez tette szükségessé a szociálpoíitikai törvé-
nyek alkotását; azok főleg Darányi nevéhez 
fűződnek. 

Törvény rendeli az egészséges cselédházak 
építését, még pedig minden család számára 1—1 
szobával. 

Törvény rendeli, hogy a szegődséget, részt 
kifogástalan minőségben adják ki. 

Törvény rendeli a Gazdasági Cseléd- és Mun-
káspénztárba való beiratást, ami megfelel az 
ipari Betegsegélyzőnek; vagyis ingyen orvosi 
és kórházi kezelést s ingyen gyógyszert bizto-
s í t Csakhogy itt az egész díjat a gazda fizeti. 

Törvény kötelezi a gazdát az iskoláztatás 
lehetővé tételére. 

Törvény rendelte a hadbavonult férficselé-
dek családjáról való gondoskodást. S í. t. 

Ma már a viszonyok oda változtak, hogy a 
cseléd gondtalanabbul él, mint a törpebirto-
kos s a cselédtartás a földbirtok jövedelmének 
nagy részét fölemészti. 

Célszerű az i f júságot a földbirtokreform 
mibenlétéről is tájékoztatni, mivel érről ma 
országszerte, a családi körökben is sok szó esik. 

Már a háború előtt megkezdődött az önkén-
tes parcellázás; de az nem vált be, mert a fel-
osztást többnyire a bankok végezték s e réven 
sok föld előbb-utóbb az ő kezükbe jutot t . A föld-
birbokreformnak célja a földéhséget kielégí-
teni s a nincsetlent is földhöz jut ta tni , de csak 
olyat, aki a földmíveléshez ért. Lényege abban 
áll, hogy az 1000 holdon felüli birtokból 20°/c-ot 
tartoznak leadni, de termőföldben; a községben 
pedig házhelyet. Az igénylők az ily földet nem 

3 Az 1910. évi e ta t . adatok. 

ingyen kapják, hanem mérsékelt áron meg-
veszik. Ez által sok ezer család jut földhöz, 
házhoz; főleg a kisbirtok szaporodik így, a 
nagybirtok rovására; de hasí tanak ki kerti 
mívelésre alkalmas törpebirtokot, sőt itt-ott 
egy-egy középbirtokot is. Egészben véve maga 
a reform áldás. De a végrehajtás olykor bajjal 
já r , sőt bajt okoz. A megcsonkított birtokok 
régi üzeme sokszor nem tartható fenn; a bo-
tos-ispánt, kasznárt el kell bocsátani — ezzel 
sok családos ember kenyér nélkül marad; ke-
vesbedik a dohánynak, cukorrépának stb.-nek 
való terület — tehát az ipari nyersanyag meny-
nyisége csökken; nem lehet elég takarmányt 
termelni t— tehát csökkenteni kell a tehénlétszá-
mot is s így nem jut elég tej a városnak s í. t. 

Az újdonsült kisgazda pedig, ha nem kap 
elég hitelt a birtok beruházására, kénytelen 
azon előbb-utóbb túladni. 

Másik formája a földhöz jut tatásnak a vitézi 
telek; ez szép és okos intézmény, mert csakis 
azok kapják, akik a harctéren kitüntették ma-
gukat, vagy azok gyermekei; tehát igazán a vi-
tézség jutalma. Aki kapja, köteles birtokát 
maga kezelni; azt el nem idegenítheti; s a vi-
tézzé avatáskor fogadalmat tesz, hogy a hazát 
híven fogja szolgálni; s ivadékai is csak addig 
bírhatják, amíg ennek a föltételnek megfelel-
nek. Tehát hűbér ez, csakhogy nem személy, 
hanem a haza i ránt i hűség bére. 

De más feladat is van. 
Gondoskodni kell a földhitel kielégítéséről, 

hogy a falusi népet az uzsorások körme közül 
kiszabadítsák. Erre legjobb s leggyorsabb 
szervezet a hitelszövetkezet. De szervezni kell 
a termelést s az értékesítést is; erre valók a 
(tej-, tojás-, vaj-, bor- stb.) termelő-, továbbá 
a magtár- s értékesítő-szövetkezetek ország-
szerte. 

A tanyát be kell kapcsolni a forgalomba; 
erre valók a kisvasutak. 

Javítani kell az egészségügyön — gondos-
kodni orvosról, bábáról, gondozónőről, nyár i 
menedékhelyről, bölcsődéről (ahol lehet) ; sza-
porítani kell a vidéki kórházakat; javítani a 
lakás-, ruházati s táplálkozási viszonyokon. 
Mindezt a Falu-szövetség kiállításai szolgál-
ják, küzdve a csecsemőhalandóság ellen is. 

De mindennek föltétele a gazdasági oktatás 
s a népmívelés fejlesztése; tehát a falusi nép-
iskolák kiépítése, a földmíves- és háztartási 
iskolák kihasználása, a gazdakörök s anyák kö-
reinek szervezése, a népkönyvtárak s vándor-
tanfolyamok szervezése stb.4 Szervezni kell a 

4 Lásd erre n^zve GeScze S. Az 1000 éves ország — 
szociálpolitikai rész. Továbbá a Néptanítók Lapja m. é. 
júliusi számában az Iskolánkívüli oktatás ügyében tar-
t o t t ankétről szóló jelentést s a Magyar Gazdák Szem-
léje 1922. tanügyi számát. 

DT.ELEFON1IT-LFT R1SKSSÁÍTS\I;KG^YKETGÍN 

Zugliget, Remete-út 18. G y e r m e k s z a n a t ó r i u m velhető gvermekek részére. 
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háziipart is (főleg a szövésfonást s ami ennek 
föltétele: a kendertermelést és juhtartást) , per-
sze az értékesítéssel együt t (erről ma jd alább 
bővebben). És minden lehető eszközzel küzdeni 
az alkoholizmus s az egyke ellen. A maradisá-
got s a népünket és f a junka t pusztító erkölcsi 
és testi betegségeket csakis így lehet legyőzni. 

De a vezető osztálybeli i f júsággal meg kell 
értetni azt is, hogy ma már a gazdálkodás nem 
lehet műkedvelés, hanem, akinek földje van, az 
készüljön jövő hivatására alapos szaktudás 
megszerzésével. De föl kell bennük ébreszteni 
a társadalmi felelősségérzetet is; ami nem 
egyéb, mint a hajdani pátriárkáiig hagyo-
mánynak modern változata. 

Iskolában az agrárviszonyokat ily részlete-
sen fejtegetni nem lehet. A mértéket a helyi 
viszonyok szabják meg. Mi itt csak színeket 
akartunk adni a tanári palettára; egy kis út-
mutatást arra, hogy lehet megeleveníteni a 
száraz anyagot s fölfogatni a mezőgazdaság 
roppant jelentőségét. 

Még pár szót a bányászatról. Itt rá kell mu-
tatni főleg a kőszénbányászok (mert más ma 
nekünk nincs is) veszélyes és nehéz munkájára 
s mindarra a gazdasági és egyéb bajra, amit 
ott a hazaellenes izgatás a sztrájkok révén 
előidéz. Ezzel szemben i t t is a szociális nevelés 
szükségére.5 

Ezzel áttérhetünk az iparra. 

A hazai tanügyi lapokból. 
A Nemzetnevelés mult évi utolsó száma ve-

zetőcikkében Öveges Káhnán a katholikus ta-
nítóságnak az elmúlt esztendőben való küz-
delmes munkásságáról, a szervezkedésben, er-
kölcsi és anyagi téren elért eredményeiről érte-
kezik. Váth János Félévenkénti feleltetés című 
cikkében fölemlíti, hogy míg az elemi iskola a 
gyermek egyéni sajátságainak fejlesztésére 
nagy gondot fordít, addig a középiskolában — 
félévben csak egyszer kérik számon az előadott 
anyagot. A kántortanítók sérelmeiről Brunner 
András í r t cikket. 

A lapnak többi része változatos. Terjedelme-
sen í r j a le a katholikus tanítóegyesületek or-
szágos szövetsége miniszternek átadott memo-
randumát, amelyben azokat a kívánságokat 
sorolja föl, amelyeknek mielőbb való megvaló-
sítását kérelmezik. A küldöttség vezetője Öve-
ges Kálmán volt, akinek szavaira a miniszter 
a következőkép válaszolt: 

— Nagyon szeretném az összes függő, sé-
relmes kérdéseket megoldani. Sajnos, sok 
körülmény nem tőlem függ. Az ország gaz-

0 Ezt i t t -ot t az asszonyok révén szerencsés kézzel a 
Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége kezdto meg. 

dasági helyzete, a pénzügyminiszter állás-
pontja stb. A jóakarat megvan, de az esz-
közök hiányoznak. Azonban legyenek meg-
győződve, hogy mindig meleg szeretettel 
karolom fel a tanítók ügyét, mert munká-
juk értékét ismerem. 

A miniszteri kihallgatás u tán a küldöttség 
fölkereste Mészáros Károly miniszteri taná-
csost, őt is részletesen informálta a kath. taní-
tóság helyzetéről. 

Tanítók Szövetsége mult évi 12. számának 
„Egy év munkája" című vezércikkét Rákos 
István írta s méltat ja benne a tanítói lelki-
ismeret újjászületését és a magyar tanítói 
egyetemesség öntudatraébredését. — Cs. ö. a 
kántortanítók országos nagygyűléséről ad 
részletes tudósítást. — A gazdag tartalmú hír-
rovat után a Gárdonyi Géza Irodalmi Társa-
ság ügyeiről tá jékoztat ja olvasóit az ügyesen 
szerkesztett lap. 

A Tanítók Lapja december 20-iki számában 
nagyatádi Szabó István miniszter Szalóky 
Dánielről és a tanítóságról mondott be-
széde szövegét olvashatjuk. — Grieszhaber 
Endre Henrik az „Evangélikus egyházi élet"-
ről í r t közleményét fejezi be. — K. Szabó Ká-
roly megható karácsonyi története méltóan 
sorakozik a lap többi cikkeihez. 

A Szabolcsi Tanító II. évfolyamának 4. száma 
i f i . Radványi Sándornak „A vallás a nevelés 
munkájában" című cikkét és Lakatos István-
nak a testnevelési oktató magatar tására vo-
natkozó tanácsait közli. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Nép-
művelés decemberi számában kezdette meg 
Székely Nándor „A tanyai tanító élete, kap-
csolatban az analfabétizmus kiküszöbölésével" 
című cikksorozatát. 

A „Népnevelési Közlöny" mult évi utolsó 
száma tájékoztatót nyú j t a népies ismeretter-
jesztő előadásokra nézve. 

A Magyar Népművelés mult évi decemberi 
számában Fehzán József a „Népfőiskoládról, 
Boldizsár László pedig a községi népkönyv-
tárakról ír. 

Hiszek egy Istenben, 

Hiszek egy Hazában, 

Hiszek egy isteni örök Igazságban, 

Hiszek Magyarország föltámadásában. 

Amen. 
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A külföldi tanügyi lapokból 
a) Angol lapokból. 

A gyermekek 
egyéniségének figyelembevétele tanítás köztien. 

A jelenkori nevelés i ránya — legalább elmé-
letben — mindjobban sürgeti a gyermeknek 
külön egyéniség gyanánt való kezelését, amint 
tehetségével, fogyatkozásaival és vágyaival 
előttünk jelentkezik. E probléma megoldásában 
nagy szerepet vindikál magának a pszichoana-
lízis — a lélekelemezés. Azonban e téren óvato-
san kell el járni s csak szakemberek foglalkoz-
zanak vele, mer t ezidőszerint csak nagyon 
kevés tanítónak van erre ideje és képessége-
Azonkívül 30—40 vagy 50 gyermek képzeleté-
nek, törekvésének rendszeres vizsgálata, hozzá-
véve a rendes tantervben előírt feladatok el-
végzését, több mint amennyire egyetlen sze-
mély vállalkozhatok. Odáig még nem jutot tunk 
el, hogy minden iskolához vagy éppen minden 
csoporthoz egy-egy szakértőt oszthatnánk be. 
Annyit meg lehet tudományosan állapítani, 
hogy a gyermekekkel mint egyéniségekkel kell 
bánni. 

Mindenekelőtt egy osztályt nem szabad magá-
ban álló egységnek tekinteni, hanem többé-
kevésbbé egymáshoz hasonló intelligenciájú és 
tehetségű egyedek csoportjának. A mai iskolák 
berendezése mellett ideális osztály — azaz olyan 
osztály, melyben az intellektuális különbségek 
a minimumra szorítkoznak —alig képzelhető. 
Ha ez lehetséges volna, akkor az a tanítás, 
melyben az egyik gyermek részesül, valameny-
nyinek megfelelne, másszóval a kollektív mó-
don nyújtott oktatás egyúttal egyedi oktatás 
is volna. A dolgok mai állása mellett a tanítás-
nak a gyermekek átlagos ismereteire és értelmi 
fokára kell támaszkodnia. Ez azt jelenti, hogy 
a gyermekek nagy többsége közvetlenül meg-
ért i azokat a tényeket és fogalmakat, melyeket 
velük közölnek. Akik nem értették meg, ezek-
kel külön kell foglalkozni. 

A tanulásban való elmaradás egyik forrása 
az érdeklődés hiánya s gyakran a vele járó 
figyelmetlenség. Az utóbbi jogosan büntethető, 
de az érdeklődés hiányán legjobban úgy segít-
hetünk, ha megkíséreljük a képzelő tehetséget 
ösztönözni. Emel jük ki a tárgy fontosságát s 
hangsúlyozzuk a vele járó hasznot. Vagy ha 
lehetséges kezdjük a tant í tást olyan tárggyal , 
mely különösen érdekli a tanulót s úgy vezes-
sük át tu la j donképeni tárgyunkra. 

Az érdeklődés felkeltésére nem szabad taka-
rékoskodni az igyekezettel; ha ez megtörtént, a 
taní tás és a tanulás is sokkal könnyebb lesz-
Ez oly tény, melyről sok tanító nem vesz ele-
gendő tudomást. Vannak továbbá gyermekek, 
akikben nincs önbizalom. Ezek annyi ra elcsüg-
gednek, hogy mindig rosszabbul megy nekik a 
tanulás, ezért ál landóan buzdítani kell őket, 
állandóan rá kell mutatni, hol hibázták el a 
dolgot s hogy kell hibáikat megjavítaniok s 
hogy kell a nehézségeken felülkerekedniök. Ha 
a gyermek érzi, hogy törekvése nem remény-
telen, boldogulni is fog. Ha a taní tó az átlagból 
indul ki és külön figyelmet szentel azoknak, 
akik ezen alul vannak, akkor egyéni oktatás-
ban részesítheti őket ott, ahol leginkább szük-
ség van rá. A taní tó feladata ilyenkor meg-
keresni az okot, miér t gyenge a tanuló és se-
gítségére kell lennie, hogy fogyatkozásain úr rá 
legyen. Lényeges dolog, hogy a tanulóban fel-
keltsük a bizalmat magunk iránt . Ha a tanuló 
tapasztalja, hogy tanítója utasí tásai j avára 
váltak, maga is iparkodni fog erejét össze-
szedni, hogy ne tartozzék a „rossz tanulók" 
közé, amitől a gyenge tehetségű tanuló is fél. 
Persze az egyéni oktatás sok külön munkával 
jár . Ha nagy dolgokat nem is tud elérni, de 
ha tesz annyit, amennyit lehet, már is haladást 
jelent a régi iskola szokásaival szemben, mely 
az elmaradt tanulókat elhanyagolta és remény-
teleneknek bélyegezte. Ma már elismert dolog, 
hogy egy osztály élő egyéniségeknek csoportja 
s nem egy élettelen egység, melyből minden 
egyéni vonás száműzetett. 

(The Schoolmaster 1923 dec. 7. sz.) 

Iskolák iuberkulotíkus gyermekek részére. 
London közoktatási és egészségügyi bizott-

sága egyik legújabb jelentésében beszámol 
azokról az intézkedésekről, melyeket a tüdő-
vészes és tüdővészre haj lamos elemi isk. 
tanulók érdekében történtek. E szerint jelen-
leg öt iskola van berendezve tuberkulotikus 
gyermekek részére, melyekben 365 tanulót he-
lyeztek el. A jelentés megállapítja, hogy most 
2000-re becsülik azoknak a tüdővészes gyer-
mekeknek számát Londonban, akiknek ilyen 
különleges iskolára szükségük van. 

Eredetileg a bizottságnak az volt az iitdít-
ványa, hogy 20 iskolát rendezzenek be szá-
mukra , egyenkint 100 gyermek befogadására, 
azonban a korlátolt pénzügyi helyzet megaka-
dályozta ennek a tervnek végrehajtását . A 
fent említett öt iskola szorosan együtt műkö-
dött a tüdővészesek részére felállított gyógy-

Csúzod s köszvényed sohse lesz, 
Ha kéznél van az „ I n d a szesz"! 
A valÉdi 70 fokos székelyhavasi „ I N D A S Z E S Z " megtölt Erdsiyböl s már mindenütt kapható. 
" Í E ™ * " INDAMŰVEK, Baiázsovich Sándor Rt., Budapest, X, Szípáry-u. 31. 
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szertárakkai. Naponkint kétszer mérték a 
gyermekek hőmérsékletét, külön napszakok 
voltak kitűzve ar ra célra, hogy a gyermekek 
megfelelő nyugvóágyakon pihenhessenek és 
rendesen táplálkozhassanak. 

Ezekbe az iskolákba csak olyan gyermeke-
ket vettek fel, akikről határozottan megálla-
pították, hogy tuberkulotikusak- és akiket a 
rendes elemi iskolából kizártak. 

Külön gondozták a pre-tuberculotikus gyer-
mekeket az ú. n. szabad-levegős (open-air 
school) iskolákban. Az anyagi eszközök hiánya 
miatt csak négy ilyen iskolát tudtak felállí-
tani, összesen 510 gyermek részére, noha 2000 
tanuló szorult volna rá, hogy itt gondozzák. 
Ezekben az iskolákban 1—3 esztendőt tölt el a 
gyermek, s mihelyt az iskolaorvos igazolja, 
hogy egészséges, átutal ják a rendes iskolába. 

Vannak ezeken kívül még szabad-téri isko-
lák is (camp school). Ezeket azok a gyermekek 
látogatják, akik az előbbiekhez képest ke-
vésbbé gyöngék. Az étkezésről részben az 
iskola gondoskodik, részben a szülők hozzá-
járulását veszik igénybe. 

Rendes iskolákkal kapcsolatban is állítottak 
fel szabad-levegős iskolákat, mintegy 94-et, 
de ezeket rendszerint csak a nyári hónapok-
ban ta r t j ák nyitva. 

Ilyen intenzív küzdelmet folytat az angol 
világváros a tuberkulózis ellen már az elemi 
iskolákban is — vájjon mikor jutunk mi abba 
a helyzetbe, hogy e téren nyomába léphes-
sünk. (The Schoolmaster 1923 dec. 7. sz.) 

. b) Francia lapokból. 

Új tanügyi törvények az Egyesült-ÁMamokban. 
Az 1922. évi 43. számú, kétévenkint megje-

lenő Közlönyben M. W. R. Hood 25 oldalon ke-
resztül összefoglalja röviden azokat a tanügyet 
illető módosításokat, melyeket törvényileg ren-
deltek el és melyeket magukévá tettek a kü-
lönböző államok, grófságok, törvényhatósá-
gok, városok és vidéki kerületek. Megtudjuk 
belőle, hogy az 1921—22. évben nem kevesebb, 
mint 1600 általános érvényű közoktatásügyi 
törvényt szavaztak meg a fenn felsorolt kü-
lönböző hatóságok. A legfontosabbakat Hood 
efféle címek alatt csoportosítja: az iskolaláto-
gatás; a falusi iskolák felügyelete; az állami 
és helyi iskolák tandíja; a középfokú tanítás 
kiterjesztése; a tanítók és tanárok lakásügye 
(az államok több, mint harmadrésze szabadla-
kást biztosított már); a tanügyi embereknek 
adott bizonyítványok értéke (növekszik és ki-
terjed napról-napra); a fizetés (a tanítónak a 
legnagyobb fizetése 2000 dollár); nem szabad 
elfelejteni, hogy az élet sokkal drágább az 
Egyesült-Államokban, mint másutt; a tanítók-
nak az elfoglalt állásokban való megtartása 
(ez odairányul, hogy elmaradjon az évenkinti 
tanítóválasztás, ha az illetőt ugyanazon a he-

; lyen 3-szor egymásután megválasztották); is-
| kolakönyvek (39 államban az iskolakönyveket 

ingyen kapják, legalább is az elemi iskolák-
ban); az iskolaév (fel akarják emelni a taní-
tási időt 7—8 hónapról 9-re); az egyesült isko 
Iák (ha 3—4 falu iskoláit egy iskolába vonják 
össze, ez utóbbi az egyesült iskola nevet 
kapja és az iskolai hatóságok gondoskodnak a 
legtávolabb lakó növendékeknek közlekedésé-
ről is); a torna és az egészségügy (mindkettő 
nagy lendülettel halad valamennyi államban); 
az erkölcsi nevelés (ezen tárgy i ránt egyre 
nagyobb az érdeklődés; a legtöbb állam azt 
kívánja, hogy ezt ne tanítsák külön tárgy ke-
retében, de a tanításterv többi részével kap-
csolatosan alkalomszerűen műveltessék). Az 
elamerikaiasításról (speciális kurzusok egyre 
nagyobb számban való felállítása a 16 éven fe-
lüli bevándorlók részére) óvodák (Wisconsin-
ban óvodát kell alapítani, mihelyt azt 25 négy 
és hat év közötti gyermek szülője vagy gyámja 
kívánja); a szakoktatás (34 állam elfogadta 
egy törvény rendelkezéseit, mely szerint haj-
landó ezen oktatás költségeinek felét elvál-
lalni); szabad és egyházi iskolák (ezek az isko-
lák évenkint kötelesek beszámolni az állami 
hatóságoknak a növendékek számáról és az 
iskolalátogatás eredményéről, meg kell köve-
telniök személyzetüktől a megfelelő képesítést 
és bizonyítványokat és alá kell vetniök magu-
kat az állami felügyelők látogatásainak). 

(Revue Pédagogique, 1923. dec. hó.) 

HÍREK. 
Az özvegyekért és árvákért. 

A magyar tanítóság nemes áldozatkészségéből 
a háborúban elesett tanítótestvérek özvegyei 
és árvái javára a Néptanítók Lapja által 
gyűj töt t összeg megmaradt részét a követke-
zők között osztottuk szét: 

Benedek István ig. tanító özvegyének és két 
árvájának (Mezőkovácsháza) 42.000 K. — Ku-
ruc z János tanító özvegyének és hét árvájá-
nak (Dámóc) 112.000 K. — Veress János tanító 
özvegyének és két árvájának (Németlad) 
42.000 K. — Kántor János tanító özvegyének 
(Buj) 14.000 K. — Hellinger Is tván kántor-
tanító özvegyének és árvájának (Dég) 28.000 K. 
— Halper János kántortanító özvegyének és 
két árvájának (Budajenő) 42.000 K. — Stayer 
István tanító két á rvájának (Pécs) 28.000 K.— 
Kiss Endre tanító özvegyének és két árvájá-
nak (Tarpa) 42.000 K. — Rupf Nándor tanító 
özvegyének (Lócs) 14.000 K. — Inzsöl Géza 
tanító özvegyének és négy árvájának (Ta-
polca) 70.000 K. — I f j . Bertalan Vince tanító 
édesanyjának (Rákospalota) 14.000 K. — Klein 
János gazd. isk. tanító özvegyének és árvájá-
nak (Budapest) 28.000 K. — Pekker Béla tanító 
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öt árvájának (Mezőkövesd) 70.000 K. — Ba-
lássy N. tanító két árvájának (Dombóvár) 
28.000 K. — Lovas Ferenc tanító özvegyének 
és két árvájának (Esztergom) 42.000 K. — Papp 
Ferenc tanító özvegyének és liárom árvá jának 
(Jászladány) 56.000 K. — Mudin István tanító 
két szülőtlen árvájának (Kispest) 56.000 K. — 
Náder Elkán tanító özvegyének és két árvá-
jának (Pécel) 42.000 K. — Balogh János szü-
lőtlen árvájának (Turkeve) 28.000 K. — A meg-
maradt összegből a szülőtlen árvák egyenként 
28.000, az özvegyek és atyátlan árvák pedig 
külön-külön 14.000 koronát kaptak. A szétosz-
tott összeg 798.000 korona volt. A postaköltség 
12.400 koronát tett ki. A fentebb megjelölt ösz-
szeget még karácsony előtt elküldöttük az ér-
dekeltek részére. 

Budapest, 1923 december 21. 
Körösi Henrik. 

A Néptanítók Lapjáért. 
Sonkovics Gyula, szegedfelső-p. tanyai áll. 

tanító'' poétikus hangú levél kíséretében 5000 
(ötezer) K-t küldött a Néptanítók Lapja elő-
állítási költségeire. A levél csupa szív és a 
tanító nemes érzésére vall. A levélből közöl-
jük a befejező részt: 

. . . Ha a „tanítóbarátok" kiveszőfélben 
is vannak, de van egy hű barát, egy segítő-
társ, egy alma mater, amely úgy a városok 
vásári zsivajában, a falvak megszokott 
egyhangúságában, mint a vadvizes tanyák 
méla csöndjében kitart a tanító mellett s 
ez: a „Néptanítók Lapja". Lázas türelmet-
lenséggel várjuk őt s hevesebben dobog 
szívünk, amikor kezünkbe véve, simogat-
hatjuk egyetlen jóbarátunkat és megértő 
segítőtársunkat. Ha „ő" velünk van, nem 
érezzük magunkat elhagyatottnak, árvá-
nak. Derűit arccal, sugárzó tekintettel be-
szélgetünk vele s ő a szeretetünket min-
denkor hálásan jutalmazza. Szeressük te-

• hát egymást, mert úgy is kevesen van-
nak, akik bennünket igazán szeretnek. 

Az újév küszöbén üdvözöllek „Néptaní-
tók Lapja" s szeress te is úgy bennünket, 
mnt ahogy mi téged megbecsülünk. Hogy 
gondterhes homlokod némileg derűre vál-
jék, negyedévi barátságodért 5000 koronát 
küldök egyidejűleg a kiadóba, s maradok 

őszinte hazafiúi tisztelettel: 
Szegedfelsőtanya, 1924. január 2. 

Sonkovics Gyula, áll. tanitó. 

— Adományok a Néptanítók Lapja előállí-
tási költségeire. Katona Géza kecskeméti 
gyógypedagógiai tanár, igazgató 2000 K ; Pin-
tér István igazgató, k.-tanító Értény 10.000 K. 

— Apponyi Albert gróf itthon. Apponyi Al-
bert gróf hazaérkezett amerikai útjáról, ame-
lyen annyi dicsőséget szerzett magának és ha-
zájának. Mindenki a legnagyobb tisztelettel és 
szeretettel köszöntötte visszatérése alkalmából. 
Apponyi Albert gróf kitűnő színben van, 
friss, jókedvű és nyoma sincsen ra j ta annak 
a fáradságos út hatásának, amelyet az ország 
érdekében megjárt . 

— Egyházi kinevezés. XI. Pius pápa Őszent-
sége Vasskó József mádi esperesplébánost tit-
kos kamarásává nevezte ki. Vasskó esperes, 
mint a szerencsi járás egyh. tanfelügyelője, ér-
demdús működést fe j t ki. A világháború ide-
jén a felvidéki Zborón espereskedett. Egész 
sor ú j templom, lelkészlak, de kiváltképp igen 
sok ú j iskola jelezte működésének útját . A ki-
nevezés tanítókörökben igaz örömet szerzett. 

— Bibó István — miniszteri tanácsos. A Kor-
mányzó úr Ö Főméltósága a m. kir. vallás- ós 
közkotatásügyi miniszter előterjesztésére dr. 
Bibó István miniszteri osztálytanácsosi cím-
mel és jelleggel fölruházott VI. fizetési osz-
tályba sorolt iskolánkívüli népművelésügyi fő-
felügyelőt a miniszteri tanácsosi címnek egy-
idejű adományozása mellett az V. fizetési osz-
tályba kinevezte. 

— Kerekes József — kormánytanácsos. A 
Kormányzó úr Ö Főméltósága a m. kir. minisz-
terelnök előterjesztésére Kerekes József nyu-
galmazott kecskeméti felügyelő-igazgatónak a 
tanügy terén kifej tet t érdemes tevékenysége 
elismeréseül a magyar királyi kormánytaná-
csosi címet adományozta. 

— A Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság kultúr-
estélye Mosonban. A Mosonvármegyei Általá-
nos Tanítóegyesület kettős jótékony cél érde-
kében, a Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság 
közreműködésével a Gárdonyi-kultusz emelé-
sére és a tanítóság jótékony Eötvös-alapja ja-
vára fényesen sikerült műsoros estélyt rende-
zett november hó 17-én. Az értékes műsort a 
tanítóegyesület énekkara a magyar „Hiszek-
egy"-gyel nyitotta meg. Az énekkar ezenkívül 
még két értékes énekszámmal szerepelt. A 
Gárdonyi-kultuszról Simon Lajos tanár és író 
tar tot t értékes felolvasást. Móra István költe-
ményeiből, ki gyengélkedése miatt a kultúr-
estélyre nem jöhetett el, Csorba Ödön, az Orsz. 
Szövetség t i tkára olvasott fel néhány szép ver-
set. Székely Erzsi operaénekesnő szép hangját 
Gaár Piroska zongorakíséretével nagy élvezet-
tel hallgatta a nagyszámú közönség. Ezt kö-
vette Gaár Piroska fővárosi zenetanárnő ön-
álló zongorajátéka, mely egyike volt az estély 
fénypontjainak. Perczel Adrienne szavaló-
művésznő kellemes, hajlékony hangon néhány 

DÍJTALAN SZEMORVOSI VIZSGÁLAT 
a „REFRAGTIO" S ^ w K M u Í S m S ? Budapast, IV., Szervita-tér 6 . sz. 
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Gárdonyi-költeményt adott elő, majd pedig 
Jászay Horváth „Egri csillagok" című művét. 
Váth János, a Balaton költője, élvezetes apró-
ságokat olvasott fel munkáiból. Birnáczky 
Szilárdné Gaár Piroska preciz zongorakísérete 
mellett nyújtott kedves, lágy hangjával felejt-
hetetlen perceket a közönségnek. Finta Sándor, 
a jónevű szombathelyi tanító-költő kedves köz-
vetlenséggel olvasott fel érzelem-költeményei-
ből. A nagysikerű kultúrestély tiszta jöve-
delme l,0i8.253 korona, melyből az egyesület a 
Gárdonyi Irodalmi Társaságnak 366.888 koro-
nát juttatott. A többi 681.365 koronát pedig a 
budapesti Ferenc József Tanítók Házában 
III. szobaalapítvány létesítésére fordította 
„Dezső Lipót-alap" néven. A kultúrestély er-
kölcsi és anyagi sikerének főérdeme a vármegye 
kir. tanfelügyelőjének, Dezső Lipótnak és az 
egyesület elnökének, Weltler Jánosnak nevéhez 
fűződik, kik fáradságot nem ismerve buzgól-
kodtak a rendezőség élén és a szereplőkkel a 
siker érdekében. 

— A pécsi állami elemi iskolák ünnepe. Benső-
séges kettős ünnepre gyűltek össze a pécsi 
állami elemi iskolák tantestületei december hó 
6-án. Megünnepelték a kormányzó úr őfőméltó-
sága névnapját, másrészt pedig megemlékez-
tek Eötvös József báróról és nagy alkotásáról 
az 1868. évi 38. törvénycikk megszületésének 
55. évfordulója alkalmából. Szieberth Róbert 
felügyelő-igazgató a gyűlést megnyitván, mél-
tóságteljes szavakban tolmácsolta a tanítóság-
nak a kormányzó úr iránt érzett ragaszkodá-
sát, tántoríthatatlan hűségét s kérte a Minden-
hatót, hogy adja áldását ö Főméltósága további 
nehéz, felelősségteljes munkájához. Majd Bit-
tenbinder Ferenc tanító mélyen járó előadás-
ban méltatta az 1868. évi 38. törvénycikk kor-
szakalkotó jelentőségét, rámutatván a törvény 
alapvető erejére, a megalkotás nehézségeire, 
de a népműveltségnek emelése és az egységes 
néplélek megteremtése érdekében való elenged-
hetetlenül szükséges voltára, ilyformán el-
vonultatta kartársai lelki szemei előtt Eötvös 
József báró nagyságának, erényeinek mind-
ama motívumait, melyek őt a megalkotáskor 
vezérelték. A hálalerovás legszebb formáját 
pedig abban lát ja, ha a törvény szellemét 
diadalra segítjük. A Hiszekegy hangjaival be-
záródott gyűlés után a testület, hogy az egye-
tem iránt való nagyrabecsülésének jelét adja 
s pedagógiai ismeretkörét is bővíthesse, agilis 
felügyelő-igazgatójával az élén elment az egye-
tem s felszerelésének megtekintésére. Ott Nagy 
József dr. rektor és Weszely Ödön dr., a böl-
csészeti kar dékánja fogadták, akik előtt a fel-
ügyelő-igazgató tolmácsolta a tanítóságnak az 
egyetem iránt érzett megkülönböztetett szere-
tetét. Kérte őket, adják meg a lehetőséget, 
hogy adandó alkalmakkal a felmerülendő kü-
lönleges pedagógiai jelenségek tanulmányozá-
sával a tanítók ismereteiket gyarapíthassák. 
A rektor magnifikus megköszönvén a tisztel-
gést, kijelenti, hogy a legnagyobb készséggel 
segítségére lesz a tanítóságnak továbbképzését 
célzó törekvéseiben, mert szerinte egy organiz-

mus úgyis csak akkor teljesítheti életműködé-
sét zavartalanul, ha annak minden egyes szerve 
az összműködés jegyében funkcionál. Jelszava: 
Viribus unitis. — Weszely Ödön dr. pedig igen 
kedves tervvel lepte meg a tantestületet, el-
árulta, hogy célja itt Pécsett a budapestinek 
mintájára egy pedagógiai szemináriumot léte-
síteni, ahol minden tanulni vágyó tanügyi em-
ber ezer módját találja az érdekes és tanulsá-
gos továbbképzésnek. A pedagógia terén ő kü-
lönben sem ismer kasztrendszert, hanem mint 
olyan, aki gyakorlatilag keresztülment tanügyi 
rendszerünk minden tagozatán, áll í t ja, hogy 
mindegyik mező művelése egyformán érdekes 
és szép, ha igaz lélekkel elmerülünk benne. Ö 
ily értelemben örömmel együtt dolgozik a ta-
nítósággal és kellő támogatásra - számítva, 
hiszi, hogy Pécs^a pedagógia terén értékes vi-
déki várossá nőheti ki magát. Szerinte Jéna 
kisebb volt s híre Európát túlszárnyalta, a 
példa tehát vezessen. Osztatlan tetszést kiváltó 
szavai a tanítói lelkekben bizonyára vissz-
hangra fognak találni, hogy aztán az ügy hasz-
nát lássa benne. Bejárván a különböző labora-
tóriumokat, könyvtárakat, előadótermeket, a 
felszerelés kezdő sátdiuma ellenére is rendkívül 
sok értékes kísérleti eszközt láthattunk, melye-
ket a kalauzoló tanár ú r lekötelező szívélyes-
séggel magyarázgatott. Szép és tanulságos 
napja volt ez a pécsi tanítóságnak, méltó, hogy 
megőrizzük emlékét. 

— 25 éves jubileum. Meskó István — a monori 
Ör-utcai állami elemi iskola igazgatója — 
most töltötte be működésének 25 évét. A 
tanügy terén kifejtett kiválóan érdemes önzet-
len és hazafiasan működő igazgatót úgy a 
helybeli áll. iskolák gondnoksága, mint pedig 
az ör-utcai áll. el. iskola tantestülete és ifjú-
sága lelkesen ünnepelte. Az ünnepelt igazgató 
meghatottan mondott köszönetet. 

— Előadás a hollandi kertészetről. Fölötte ér-
dekes és tanulságos előadásban volt részük 
azoknak, akik jelen voltak Füredi úrnak, az 
Országos Magyar Kertészeti Tanintézetben 
tartott felolvasásán. 

Füredi ú r a kormány megbízásából résztvett 
a november havában Amsterdamban megtar-
tott nemzetközi kertészeti kiállításon és kon-
gresszuson, ahol egy nagy érdeklődéssel foga-
dott előadást is tartott. 

Füredi úr vetített képek bemutatása kap-
csán beszámolt érdekes hollandiai élményeiről 
és benyomásairól, ismertette a roppant fejlett 
németalföldi virágkultúrát, a nagy virág- és 
hagymatermelési ipar és kereskedelem pompá-
san megszervezett intézményeit és bemutatta 
annak vezetőférfiait. Különösen nagy érdeklő-
dést keltett a hollandiai virágaukciók ismerte-

Iskolásgyermeknél 
az Ovomal t ine — friss tojásból, tejből, malátából 
és kakaóból készült — koncentrál t tápszer elősegíti 
a növekedést és fejlődést. 
Két étkezéshez elegendő kísérleti anyagot, népszerű 
ismertetést díj talanul küld a Dr. W A N D E R gyógyszer 
és tápszergyár r -t. Budapest, 41. postahivatal, postafiók. 
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tése. Érdekesen fejtegette a holland különleges 
talajviszonyokat, amelyek az egész világon 
egyedülálló lehetőségeket biztosítottak Hollan-
diának a virág- és hagymatermelés terén. Az 
elragadtatás hangján számolt be Füredi ú r 
arról a szeretetreméltó fogadtatásról, amellyel, 
a holland kertészeti világ fogadta a kongresz-
szus tagjait , akiknek töb bnapig tartó autó-
kirándulás keretében mutatták be az összes 
fontosabb hollandiai virágkultúrákat . A fel-
olvasást, valamint az eredeti hollandiai fény-
képfölvételek bemutatását a nagyszámú hall-
gatóság hálás figyelemmel hallgatta végig. 

— A gyermeküdültetés számokban. Az Orszá-
gos Gyermekvédő Liga külföldi gyermeküdül-
tetési akciójával kapcsolatban 1920., 1921., 
1922-ik években összesen kiment: 

Hollandiába 12.576 
Svájcba 4.732 
Angliába 509 
Svédországba 131 

Összesen: 17.948 
gyermek. Az idén 

Hollandiába 4.659 
Svájcba 1.597 
Belgiumba 1.128 
Angliába 11 

Összesen: 7.395 
gyermek utazott ki, összesen tehát kiküldtek 
25.343 gyermeket. 

— Magyar-Hollandi Kultúrgazdasági Rész-
vénytársaság cég ala t t a legközelebbi napok-
ban ú j intézmény alakul meg, amelyet nemcsak 
a magyar tanítóság, hanem általában a magyar 
oktatásügy szempontjából jelentős eredmény-
ként kell regisztrálnunk. A Magyar - Hol-
landi Társaság kezdeményezésére megala-
kuló társaság — amelynek vezetőségében a ma-
gyar tanügyi pályán működők elitje, valamint 
általában a magyar közélet előkelőségei fog-
lalnak helyet. — mindenekfelett a pedagógiai 
filmnek a magyar oktatás és iskolánkívüli 
népnevelés terén való terjesztését és a Gár-
donyi Irodalmi Társaság szerkesztésében egy 
szépirodalmi és egy gyermeklap megindítását 
célozza. (S. L.) 

— Halálozás. A karcagi református tanító-
testület mély megilletődéssel és igaz fájdalom-
mal tudatja, hogy felejthetetlen kartársa 
Szeőke Kálmánné szül. Baráth Margit tanítónő 
f. évi december hó 15-én tanítói működésének 
25-ik évében rövid szenvedés u tán meghalt. 

— Helyesbítés. Penk János nem 3000 K-t, ha-
nem csak 600 K-t küldött a Néptanítók Lapja 
előállítási költségeire. 

Egyesületi élet. 
Az elemi iskolai munkaoktatás. 

A Budai Tanító Egyesület őszi közgyűlése 
Az elemi iskolai munkaoklcctással foglalkozott. 
A témával való elmélyedéshez a következő 
valóságok adták az okokat: 

1. Az 1905. évben kiadott Tanterv és Utasítás 
„kézimunka" név alatt elrendeli a fiúknál is az 
ilyenirányú oktatást. Fiúiskolákban kézügyes-
ség cím alat t is szerepel, heti 2—2, illetőleg 
V—VI. osztályban heti 3—3 órában.) 2. Buda-
pest székesfőváros tanácsa által az 1913-ik év-
ben kiadott Helyi Tanterv ugyancsak elren-
deli a kézügyesség, illetőleg fiúkézimunka cím 
alatt a munkatanítást. 3. A tanítóság tud ja a 
munkatanítás nevelési szempontból kétségen 
fölül álló üdvös hatását. 4. Ugyancsak tud ja a 
tanítóság, hogy a munkatanítás nemcsak a 
nyugati művelt államok tanításában foglal he-
lyet, hanem még Balkán-államokban is. 
5. Mindezek után mi az oka, hogy a kézügyes-
ség tanítása nem részesül olyan komoly keresz-
tülvitelben, mint a többi tantárgyaké1? 

Ezen problematikusnak látszó fontos és sür-
gős feladat megoldásához a Budai Tanító 
Egyesület fölkérte Lohr Lajos székesfővárosi 
igazgatót, hogy az ő gazdag és élénk tapasz-
talataival mutasson rá a helyzet nehézségeire 
és egyúttal jelölje meg a kivezető utat. 

Az előadó tömör mondatokkal jelölte meg a 
munkára hajlamossá nevelés nemzetmentő fon-
tosságát. 

Az előadó legértékesebb és talán legújszerűbb 
megállapítása ez volt: „Az iskolai munkaokta-
tás nem tíjabb tantárgy, nem líjabb teher a 
tanító és a gyermek vállán, hanem egy kiváló 
nevelő és oktató módszer, mellyel tanításun-
kat tartalmassá, maradandó értékűvé tehet-
jük — módszer, amely által a mai tisztán szó-
beli, verbális hatásokra alapozott iskolai okta-
tásba az élet gyakorlatát bevezethetjük és ez-
által a két fontos tényezőt, az iskolát és az éle-
tet egybekapcsolhatjuk; módszer, amellyel a jó 
és rossz tanuló lelkivilága közötti űr t áthidal-
hatjuk, — módszer, amely által a tanuló és ta-
nító egyéniségét a legközvetlenebbül egybefor-
aszthatjuk, — módszer, amely által a tanító 

legnehezebb föladatát, az okos fegyelmezés kér-
dését könnyűszerrel oldhatjuk meg, — módszer, 
amelynek segélyével az iskolai tanítási tár-
gyakban a gyermeknek mai passzív szereplése 

helyett akt ív szerepet jut tathatunk és ezáltal 
azoknak teljes átérzését, tökéletes megértését 
biztosíthatjuk." 

Ezen klasszikus értékű meghatározás az ülé-
sen jelenlevő kir. tanfelügyelőnek, Mosdóssy 
Imrének is annyira megnyerte a tetszését, 
hogy az előadó munkájának ezen részletét, az 
egyesület ú t j án elkérte, hogy a Közoktatás-

Zsák, ponyva, gazdasági kötéláru s legolcsóbb bevásárlási helye 
MOLNÁR GYULA Budapest, VII. ker., Károly-körút 5. szám Telefon: József 21—02 és József 115—56. 
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ügyi Tanács előtt is bemutassa, mint a most 
tárgyalás alatt levő Tantervrevizióhoz felet-
tébb éltékes iránymutatást . 

A normálfölszereléshez szükséges anyagi ál-
dozat megszerzését az iskolafönntartó hatósá-
gon kívül társadalmi úton is szorgalmazni kell. 
Például az iskolaszékek út ján. — A munka-
oktatáshoz szükséges anyagok biztosítását egy 
a dologhoz értő szervre kellene bízni. Ez a 
szerv állapítaná meg az egy évi anyagszükség-
letet, gondoskodnék annak beszerzéséről és 
szétosztásáról. Az anyagbeszerzés kiadásait is 
részben a hatóság, részben a társadalom és 
részben a tehetősebb szülők megadóztatása út-
ján kellene fedezni. 

Ki végezze a munkaoktatást? Szaktanító-e, 
vagy az osztálytanító*? Föltétlenül és csakis az 
osztálytanító. A kézimunka oktató és nevelő 
értéke csakis az osztálytanítón keresztül ígéri 
azt a gazdag jutalmat, amit a „módszer" feje-
zet alatt elismertünk. 

Az előadó végül megemlékezett a legfonto-
sabb kérdésről, a tanszemélyzetnek a munka-
iskola szellemében való kiképzéséről. 

Lohr Lajos előadása osztatlan figyelmet vál-
tott ki és igen életrevaló indítványokat ered-
ményezett. A királyi tanfelügyelő, Burits Já-
nos elnök, Vitái Ödön alelnök és Schleicher 
Ferencné hozzászólásai után az egyesület el-
határozta, hogy megkeresi a székesfőváros ta-
nácsát azon kéréssel, hogy állítson fel a budai 
tanítók részére külön egy középponti fekvésű 
budai iskolában is munkatanfolyamot és en-
gedje meg a tanács a jövő iskolaévtől kezdő-
dően a beiratások alkalmával perselyek föl-
állítását azzal a célzattal, hogy önkéntes ado-
mányokkal járul janak a szülők a kézimunka-
tanítás anyag- és eszközfölszereléséhez. 

Ez a közgyűlés tárgyalta le és fogadta el a 
revideált egyesületi alapszabályokat is. 

Tanítónap. Az Eötvös-alap elnöksége figyel-
mezteti mindazokat, akik az egyesület részére 
engedélyezett gyűjtést még nem fejezték be, 
hogy ennek határideje 1923. december hó 31-én 
lejár. Egyben kéri, hogy a gyűjtés eredmé-
nyéről mielőbb, lehetőleg azonban január hó 
közepéig legyenek szívesek elszámolni. — Elő-
fordult több esetben, hogy a kitöltött gyűjtő-
íveket „nyomtatvány" jelzéssel küldötték 
vissza, amiért a posta nem egyszer akkora bün-
tetést rótt ki az Eötvös-alapra, hogy ez meg-
haladta az illető iskola gyűjtésének eredmé-
nyét. Nyomatékosan kéri azért az Eötvös-alap 
Elnöksége, hogy a gyiijtőíveket mindig zárt 
borítékban és kellően felbélyegezve küldjék 
be, nehogy hiányos felbélyegzés következté-
ben kénytelen legyen a begyűlt összegnek 
tetemes részét büntetéspénz fejében kifizetni. ; 
Ha a gyűjtőknek a postai díj fedezésére más i 

alap nem állna rendelkezésre, fizessék azt a 
gyűjtés összegéből. Örömmel értesítjük a kar-
társakat, hogy az eddig beküldött összeg már 
meghaladja az ötven millió koronát, ennek 
nagyobb része azonban a fővárosi iskoláktól 
folyt be. Reméli az Eötvös-alap vezetősége, 
hogy a vidék számbeli és vagyoni túlsúlyához 
képest ennek arányában fog a gyűjtéshez hoz-
zájárulni. — A gyűjtés lezárása után az egye-
sület vezetősége azonnal be fog számolni a 
tanítóságnak. 

Felhívás Csonka-Magyarország állami tanító-
ságához. Kedves kartársaim! Az Állami Taní-
tók Országos Egyesületét nagynevű elődeink a 
magyar állami népoktatásügy és a magyar 
állami tanítóság érdekeinek előmozdítására 
szervezték meg s az Egyesület e kettős cél szol-
gálatában több, mint negyedszázadon á t min-
denkor becsülettel állotta meg helyét s a sze-
rencsére rövid ideig tar tot t ú. n. „tévelygések 
idejét" leszámítva a munkaszerető, hazafias lel-
kületű állami tanítóság egyetemességének min-
dig megtízható szerve volt. 

Az ország borzasztó területveszteségeit, gaz-
dasági erőforrásainak nagymérvű csökkenését, 
a súlyos pénzügyi helyzet által teremtett bi-
zonytalanságot Egyesületünk is érzi. Megfo-
gyatkoztak anyagi erőink úgy, hogy befolyó 
jövedelmeink a puszta létfenntartás biztosítá-
sára sem elegendők, annál kevésbé arra , hogy 
a föntebb említett két cél szolgálatát akara-
tunk és a ti érdekeitek parancsolta módon vé-
gezhessük. 

Az állami tanítóságnak nem kell magyarázni 
egyesületünk szükségességének és állandó ak-
cióképességének fontosságát. A jelen év ered-
ményei bizonyították, hogy a vezetők részére a 
szükséges eszközöket rendelkezésre kell bocsáj-
tani, különben az események, az idők elhalad-
nak felettünk anékiil, hogy rólunk tudomást 
vennének. 

Ma az egyesület hajóját megfontolt, az állami 
tanítóság egytemes érdekeit szívós kitartással 
szolgáló, sorsunk felett éberen őrködő és min-
denkor alkotmányos eszközökkel dolgozó veze-
tőség kormányozza azzal a rendületlen hittel, 
hogy az állami tanítóságot az általa eddig kö-
vetett és helyesnek bizonyult úton az igazság 
és meggyőzés erejével jogos kívánságainak tel 
jes eléréséhez fogja eljuttatni. 
. Tőletek függ, hogy ezt az elhatározását valóra 

váltsa. 
Csonka-Magyarország 5200 állami tanítójának 

kivétel nélkül bent kell lennie az egyesületben 
és tagsági d í já t kell, hogy mindenki azonnal 
befizesse. Minden késedelem bűn önmagunk el-
len, megnehezíti a vezetők küzdelmét, hátrál-

i ta t ja , sőt kétessé teszi céljaink elérését. 
! Választmányunk 1923 dec. 8-án hozott határo-

Gyógytorna jó és rossztartású gyermekeknek. Z a n d e r felnőtteknek is. H ő s ós fé«vyfüs : d>k izületi és rheumás 
beteesógek ellen. Vízkúrák, maszázs, inhalato r ium. üdí tő soványítás, n a p f ü r ő, villamozás 

D r . M A N D L E R O T T Ó g y ó g y i n t é z e t é b e n B u d a p e s t , IX. k e r „ Kálv in . t ér 10 . s z á m . 
Bejárat Rádaymtca ( G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E TE palotájában) . Telef .n : József 3—75. 

T a n í t ó k n a k é6 h o z z á t a r t o z ó i k n a k k e d v e z m é n y ! 



18 Néptanítók Lapja 1—2. szám. 

zata alapján felkérem tehát állami tanító kar-
társaimat: lépjetek be az Egyesületbe akár 
egyenkint, ahol többen vagytok: együttesen s 
úgy az ú j belépők, mint a régi tagok az 1924. 
évre megállapított évi 2000 kor. tagsági díjai-
kat nyomban küldjék az egyesület pénztárosá-
hoz Pánczél Lajos áll. isk. igazgató tanítóhoz 
(Újpest, Attila-utcai áll. el. iskola)_ a befizető 
tag pontos lakáscímének feltüntetésével. 

Bizom állami tanító kartársaimban, hogy fel-
hívásom mindegyiteknél megértésre fog ta-
lálni és az Egyesületbe való tömeges belépéssel 
az erkölcsi, a tagsági díjak egyidejű befizetésé-
vel pedig a szükséges anyagi erőt a vezetőség 
rendelkezésére fogjátok bocsájtani. 

Újpesten, 1923. dec. hó 12-én. 
Kar társ i üdvözlettel 

Galla Endre 
Az Állami Tanítók Orsz. Egyesületének 

elnöke. 

A Magyarországi Tanítóegyesületek Orszá-
gos Szövetsége 1923 december 28-án rendkívüli 
szövetségtanácsi gyűlést tar tot t Budapesten, 
a Tanítók Házában. Rákos István kir. taná-
csos elnöki megnyitójában az egység és lelki 
közösség jegyében végzett munka eredmé-
nyeire mutatott reá, áldozatkészségre és a 
hazafiúi kötelességek példás teljesítésére buz-
dítván a tanítóságot. Krug Lajos a kartársak 
hálás köszönetét tolmácsolva, nagy elismerés-
sel szólott arról az önfeláldozó, nagy munká-
ról, amelyet Rákos István elnök végzett. Iván 
Andor, a Budapesti Tanítótestület elnöke, a 
kölcsönös kartársi szeretet egyetértő munká-
ban való megnyilvánulásáról szólott. Simon 
Lajos főtitkár részletes jelentésében a Szövet-
ség egy évi munkálkodásáról számolt be és 
felsorolta azokat a sérelmeket, amelyeknek or-
voslását a legsürgősebben kívánja a tanító-
ság. 

Az alapszabályok módosítására vonatkozó 
javaslatot Csorba Ödön t i tkár terjesztette elő 
ez nagy vitát eredményezett, amelyben Feny-
ves Jenő, Ormós Lajos, Császár Péter, Nagy 
Lajos, Csányi József, Novotny Gyvla, Farkas 
Gyula, Rákos István, Deák István, Herrmann 
János, Iván Andor, Wel'tner János, Keszthelyi 
József, Székely Árpád és Geöcze Erzsébet vet-
tek részt. A javaslatot alapos módosítással el-
fogadták s a tagsági díjat 1924-re 8000 koroná-
ban állapították meg. A tagok a tagsági dí j le-
fizetése esetén díjmentesen kapják a Szövetség 
hivatalos lapját. 

A tanítóképzés reformjáról Háros Antal 
székesfővárosi igazgató tar tot t magasszínvo-
nalú és feszült érdeklődéssel hallgatott szabad-
előadást, amelynek keretében ismertette a 
tanítóképzés múlt já t , annak jelenlegi helyzetét 
s az érettségi vizsgálaton alapuló 2—3 éves 
egyetemi képzés mellett foglalt állást. Feny-
vesi Jenő és ölveczky Pál hozzászólása után 
egyhangúan elfogadták az előadó javaslatát. 
^ Az elnökség és igazgatóság javaslatára a 

Szövetség érdemes és kiváló főtitkárát, Simon 
Lajost tiszteletbeli elnökké, az elnök javasla-

tára pedig Nemecskay Jánost, ki Szegeden 52 
évig működött tanítói minőségben, tisztelet-
beli taggá választották. Ezután Csányi József 
pénztáros tet t jelentést a Szövetség vagyoni 
helyzetéről, s a beérkezett indítványokat tár-
gyalták le. 

A „KANSz" Elemi Iskolák stb. csoportjának 
valamint a hozzátartozó országos szakkörök 
választmányai mult évi dec. hó 6-án, illetve 
13-án tar tot ták meg rijjáalakuló és tisztújító 
üléseiket. A választmányok újjáalakítása és a 
tisztikarok megválasztása a szövetség módosí-
tott alapszabályainak megfelelően, az eddigi 
gyakorlattól eltérően 1924—26. évekre, vagyis 
három egymásután következő évre történt. 

a) A tanítói szakkör elnökévé: Ottó Károly 
áll. isk. ig. tanító, Budapest (Pest vm. kir. tan-
felügyelőség), alelnökökké: Kiss Mózes, Mari-
kovszky Gyula, t i tkárokká: Parlesszák József 
Budapest, V, Visegrádi-u. 159, Erős Andor, 
jegyzővé: Nagy Sándor, Budapest, pénztá-
rossá: Pákay Károly, Budapest, VII, Thö-
köly-út 44, ellenőrökké: Sebestyén Mihály, Új-
pest, Inderszt Károly, Erzsébetfalva; b) a ta-
nítónői szakkör elnökévé: Sugárné Mezey Ka-
rola áll. isk. tanítónő Kispest, Árpád-utca 50., 
alelnökökké: Hornsitzkyné Bartel Hermin, 
Plettrich Jánosné, t i tkárokká: Török Mihály-
né, Trócsányi Ida, pénztárossá: Kelemen Má-
ria, jegyzőkké: Bodroghy Jolán, Baumgartner 
Gizella, ellenőrré: Angyal Mária; c) az óvónői 
szakkör elnökévé: Gruber Béláné áll. óvónő 
Budapest, VIII, Rökk Szilárd-u. 37., alelnö-
kökké: Lengyel Erzsébet, Kátser Emilia, titká-
rokká: Kivács Stefánia, Budapest, VII , Dam-
janich-u. 30, Simó Ágnes, jegyzőkké: Simó Ág-
nes és Kiss Mária, pénztárossá: Szécsényiné 
Gottvald Mária, I, Retek-u. 14, ellenőrökké: 
Landt Józsefné és Horváth Béláné; d) a nyug-
díjas szakkör elnökévé: Szalay Pál, nyug. áll. 
isk. igazgató-tanító Kispest, Rózsa-u. 60., al-
elnökökké: özv. Szilágyi Béláné, özv. Hoboday 
Józsefné, t i tkárrá: Mussny Sámuel, Kispest, 
Kazinczy-u. 28, pénztárossá: Kálmán József, 
Kispest, Rózsa-u. 61, ellenőrré: Bencze Károly 
választattak meg. Az országos szakkörök 
egyenlő számú kiküldötteiből új jáalakított cso-
portválasztmány tisztikara a kövekezőkép ala-
kult meg: Elnök: Galla Endre áll. isk. ig. ta-
nító, az A. T. O. E. elnöke, Újpest, Viola-u. áll. 
el. isk., ügyvezető elnök: Sugár Vilmos, kir. 
tanfelügyelő, Kispest, Árpád-u. 50, alelnökök: 
Ottó Károly, Szalay Pál , Sugárné Mezey Ka-
rola és Gruber Béláné, főti tkár: Csontea Győző 
kir. s. tanfelügyelő, Budapest, IX, Kinizsi-u. 7, 
t i tkárok: Sebestyén Mihály és Harmath Fe-
renc, pénztáros: Köpe Jenő, Budapest, I, Ferry 
Oszkár-u. 2, II. pénztáros: Kelemen Mária, el-
lenőrök: Benisek Rezső és Lábayné Matók 
Ilona. 

A tisztikar megválasztása után Csontea 
Győző főti tkár beszámolt a szövetségnek az 
illetmények fölemelésére vonatkozó akciójáról, 
a tüzelőanyaggal való ellátás és a kedvezmé-
nyes ruhaszövet - akció jelenlegi állásáról. 
Mindhárom kérdést illetőleg teljes bizodalom-
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mai és reménykedéssel tekinthetünk a legköze-
lebbi jövő elé. 

A választmány végül elhatározta, hogy ülé-
seit februári kezdettel minden második hónap 
második csütörtökén délután fél 3 órakor fogja 
a Ferenc József Tanítók Háza gyűlési termé-
ben megtartani. Ugyanott fogják üléseiket 
megtartani az országos szakkörök választmá-
nyai is, és pedig a tanítói szakkör januári kez-
dettel minden második hónap utolsóelőtti csü-
törtökén, a tanítónői szakkörök januári kez-
dettel minden második hónap harmadik szer-
dáján, a nyugdíjas szakkör január i kezdettel 
minden harmadik hónap első keddjén délután 
3 órakor, az óvónői szakkör továbbra is a kul-
tuszminisztérium épületében január i kezdettel 
minden második hónap 15-én délután 2 órakor 
fogja üléseit megtartani. 

Meghívó. A K. A. N. Sz. kir. tanfelügyelői 
szakosztálya f. hó 13-án (vasárnap) d. e. 10 
órakor a széksefővárosi kir. tanfelügyelőség 
helyiségeiben (I, Mészáros-u. 12. szám) tar t ja 
újjáalakuló gyűlését, amelyre az érdeklődő 
kartársakat tisztelettel meghívja a szakosztály 
vezetősége. 

A Kisdednevelők Országos Egyesülete műkö-
désének újrakezdése óta 1923. dec. hó 15-én tar-
totta a második választmányi gyűlését, melyen 
nagy számmal jelentek meg a vidéki választ-
mányi tagok. A gyűlésen a csanád- és cson-
grádmegyei körök bejelentették újraalakulásu-
kat, amit a választmány örömmel vett tudo-
másul. A fiókkörök munkájukra vonatkozóan 
azt az utasítást kapták, hogy egyelőre mű-
ködjenek tovább a régi alapszabályok szerint 
és igyekezzenek a helyi körülmények által 
meghatározott sajátos feladatoknak megfelelni. 
A csanádmegyei kör beadványával kapcsolat-
ban a választmány úgy határozott, hogy a 
dajkakérdést, mint anyagi kérdést a KANSz 
óvónői szakköréhez teszi át, mert a KANSz 
sokkal többet tehet annak megfelelő megoldása 
érdekében, mint az egyesület a maga aránylag 
csekély erejével. A gyűlés további folyamán 
a kisdednevelők szakfolyóiratának újrameg-
indításáról* volt szó és az a vélemény alakult 
ki, hogy a folyóiratot mennél hamarabb meg 
kell jelentetni, ha évenként csak pár példány-
számban is, mert az óvónők nagyon érzik hiá-
nyát. Elnök fölkérte a választmány több tag-
ját, puhatolózzanak a lap megindíthatásának 
módjairól és az előállítás költségeiről, hogy a 
következő gyűlésen a választmány már lát-
hassa, hogy a rendelkezésre álló pénzből mily 
módon és mekkora terjedelemben lehet kiadni 
a folyóiratot. A legközelebbi választmányi ülés 
idejének megállapítását későbbre halasztották. 
— A kiadandó folyóirat céljára Szeless Ilona 
(Szeged) 50.000 koronát, Korompay Gyuláné 
(Debrecen) és Kecskeméthy Lajosné (Debre-
cen) 10—10.000 koronát, Czenger Margit (Sze-
ged), Gitta Lenke (Szeged), Horváth Erzsébet 
(Szeged), Kiss Antalné (Szeged), Pottyondy 

Olga (Szeged), Pillich Mária (Szeged), Révay 
Erzsébet (Szeged), Sziller Margit (Szeged), 
Schnetzer Júl ia (Szeged) és Zelenkáné Winter 
Kamilla (Szeged) 1000—1000 koronát, Győri Ida 
(Hajdúszoboszló) pedig 500 koronát adott a 
10.000 koronás tagsági díjon felül. 

Irodalom. 
A Gárdonyi Géza 

Irodalmi Társaság szózata 
a magyar tanítósághoz. 

1922. év szeptember 21-ike fontos időpont a 
magyar tanítóság szervezkedési életének tör-
ténetében. Ekkor alakult meg a Magyar 
Tanítóegyesületek Országos Szövetségének 
kebelében — mint annak irodalmi szakosztálya 
— a Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság. Régi 
óhaja volt a magyar író- és költő-tanároknak 
és tanítóknak egy ilyen irodalmi alakulat 
megteremtése, hogy ne szétszórtan, hanem 
testvéresülten, egy cél érdekében dolgozhassa-
nak. Olyan mód keresése és megadása, mely a 
magyar tanítói közösségre fényt, dicsőséget, 
a magyar népművelődés és a nemzet részére 
pedig hasznot is hozó. A nemes cél érdekében 
alapszabályokat alkottunk, mely a követke-
zőkben fejezi ki a Társaság feladatait: „A 
Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság felolvasó-
és bíráló összejöveteleket tart , figyelemmel 
kíséri a magyar irodalmi eseményeket, ösz-
szegyüjti a tagok nyomtatásban megjelent 
műveit, könyvtárt szervez, a lehetőséghez ké-
pest gondoskodik a tagok olyan irodalmi ter-
mékeinek közzétételéről, melyek a bírálóbizott-
ság előzetes vizsgálatát kiállották; ha anyagi 
viszonyai megengedik lapot, folyóiratot vagy 
naptári ad ki, megfelelő irodalmi és művé-
szi színvonalú előadásokat rendez, össze-
gyűj t i a Gárdonyi-relikviákat és a nagy író 
személyére vonatkozó biográfiai és irodalom-
történeti adatokat, feljegyzéseket; Gárdonyi 
Géza születésének vagy halálának évforduló-
ján kegyeletes emlékünnepet ül. Mindezek 
megvalósítására anyagi eszközöket igyekszik 
teremteni, eszközül kijelöltetnek: az előadá-
sok jövedelme, a folyóiratok, könyvek, naptá-
rak kiadásából befolyó tiszta haszon s a tagok 
és pártfogók önkéntes adományai." 

Társaságunk az első feladatot állandóan tel-
jesíti, amennyiben vidéken irodalmi estéket és 
előadásokat rendez a Tanítószövetség keretébe 
tartozó egyesületek segítségével. Ebben a 
tekintetben már nagy sikereket értünk el, 
mely sikerek megfelelő hasznot és jövedelmet 
biztosítottak és biztosítanak a Társaságnak. 
Ilyen előadások megrendezésével irodalmi 
alapot is létesítettünk, mely alap nagyon szé-
pen gyarpodott a győri tanítóság 300 ezer ko-
ronás adományával. 

Társaságunk másfélévi munkálkodása folya-
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mán most ért el további programmpontjainak 
megvalósításához, amennyiben a Magyar-Hol-
land Társaság segítségével egy tanügyi kul-
túr-részvénytársaságot alapítunk, melynek 
célja több, folyamatosan megvalósítandó pro-
grammpont elsejéül, egy kéthetenként meg-
jelenő gyermeklap és egy szépirodalmi folyó-
irat közeli megindítása. Ügy a Magyar-Hol-
land Társaság, mint a Gárdonyi Géza írod. 
Társaság részéről lelkes férfiak dolgoznak 
azon, hogy az itt nevezett két lap meginduljon 
még január hó folyamán. Az a testvéri kap-
csolat, mely a világháború után a magyar és 
a holland nemzet között kifejlődött, alapja a 
megindult önzetlen és nemes tevékenység-
nek. Reméljük, hogy a vezető férfiak lelkes-
sége, ügyszeretete, áldozatkészsége visszhan-
got kelt az egész magyar tanítóságban és 
sietni fog közös céljaink mentől kiterjedtebb 
felkarolására. 

A január hó folyamán meginduló szépiro-
dalmi folyóirat címe „Magyar Család" lesz. 
Főszerkesztője: Körösi Henrik, felelős szer-
kesztője: Simon Lajos, főmunkatársak: Havas 
István és Móra István, munkatársai: a 
Gárdonyi Géza í rod. Társaság összes tagjai, 
kik között olyan nevek szerepelnek, mint 
Avar Gyula, Bagdy István, Badonyi Nándor, 
Berwaldszky Kálmán, Finta Sándor, Móra 
László, Péczely József, Pohárnik Jenő, Rákos 
István, Székely Árpád, Váth János és mások. 

A gyermeklap „Képes Kis Lap" néven indul 
meg, felelős szerkesztője a kiváló nevű és ér-
tékű író és pedagógus, Havas István, főmun-
katársak Körösi Henrik és Mára István, kik 
köré a tanítóság és tanárvilág legjobb gyer-
mekírói tömörülnek. 

Mindkét lap hézagot pótol. A magyar tanító-
ság vezetői nagy reményekkel indít ják meg 
ezt a vállalatot abban a tudatban, hogy minden 
tanítótársunk közremunkálására számíthat. 
Továbbá a Magyar Tanítóegyesületek Orszá-
gos Szövetsége kötelékébe tartozó tanítóegye-
sületekre, azok vezetőire, tiszteseire, a tanító-
és óvónőkre, a Gárdonyi Társaság minden tag-
jára. Főcél azonban nemcsak az, hogy a tanító-
ság előfizessen, hanem az, hogy lapszámainkat 
a nép, a munkás-, az iparos-, a kereskedő- és a 
középosztály tagjai s azok gyermekei között 
terjessze. Gondolják meg kartársaink, hogy 
minden előfizetővel egy-egy téglát hordott a 
magyar népkultúra, a közművelődés és a meg-
újhodott tanítói törekvések épületéhez. 

E csonka hazának talpraállítását az iskolai 
oktatás és nevelésen kívül az iskolánkívüli ok-
tatásban, nemkülönben a magyar társadalom 
egyes rétegeinek irodalmi kiművelésében kell 
megkezdenünk. A többi csak azután követke-
zik. A tanítóság hazafias és irodalmi oktatásá-
nak munkáját gyermek- és szépirodalmi la-
punk teszi majd hatékonyabbá. Vállalkozásunk 
növeli ezénkívül a tanítóság önbizalmát és ki-
felé való megbecsülését. Történhetik e munkál-
kodásunk szebb eszmekörben, mint amelynek 
Gárdonyi Géza írásaiban hirdetője volt? A 
honi föld, a nép, a drága és féltve őrzött nyel-

vünk, a hazafias eszme, magyar nemzeti saját-
ságaink megőrzése, hitünk, — ezek azok az 
eszmék, melyek irányt szabnak működésünk 
jövendőjének. A „Láthatatlan ember" időnként 
megjelenik majd köztünk, számonkérni: mi-
ként sáfárkodunk azon drága eszmékkel, me-
lyeknek hivatásos hirdetője volt, s mely esz-
mék hirdetésének sikere elvezette őt az egy-
szerű falusi iskola katedrájáról az egész nem-
zet tanítójává. Mi, tanítók is, egyetemlegesen 
az egész nemzet tanítói vagyunk, de ezt a 
nagyszerű hivatást csak úgy tölthetjük be, ha 
saját dolgainkkal szemben is áldozatkészek va-
gyunk. Ez utóbbit kér jük tőletek a kartársi 
szeretet, az irodalom megbecsülése és a hazai 
oktatásügy szent nevében. Ha megjelennek 
lapjaink, pártoljátok, terjesszétek, mert önma-
gatok dicsőségét is gyarapít játok. Figyeljetek 
a hívó és a hirdető szóra! 

Budapest, 1923 dec. 29-én. 
Kar társ i szeretettel 

Simon Lajos, 
a Gárdonyi Géza írod. Társaság elnöke. 

— A Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság 1923 
december 28-án d . 'u . 4 órakor tar tot ta meg 
hatodik gyűlését a Ferenc József Tanítók 
Háza (VIII, Szentkirályi-u. 47.) gyűléstermé-
ben, melyen úgy a tagok, mint a vendégek 
nagy számmal vettek részt. A gyűlés két 
részre tagolódott: felolvasó- és zárt ülésre. A 
felolvasó gyűlést Sirnon Lajos elnök „A Gár-
donyi Géza Irodalmi Társaság" működési terü-
lete című előadásával nyitotta meg, melyben 
kijelöli azokat a területeket, melyen a Társa-
ság sikerrel működhetik. A tar talmas és ma-
gas színvonalon álló megnyitót a Társaság-
tagjai nagy tetszéssel fogadták. Ezután szék-
foglaló előadások következtek, melyekben a 
következő tagtársak vettek részt: Székely Ár-
pád (elbeszélés), id. Jámbor Lajos (költemé-
nyek), Csorba Ödön (elbeszélés), Finta Sándor 
(költemények), felolvasta Móra László, Földes 
Ferenc (elbeszélés), Jovicza Ignác (elbeszélés), 
Csanády János (költemény), Szeghalmy Gyula 
(elbeszélés) és Bagdy István (költemények). A 
felolvasók és előadók eredeti munkáit nagy 
érdeklődéssel és tetszéssel fogadták a Társa-
ság tagjai . 

A felolvasókat Simon Lajos elnök lelkes sza-
vakkal buzdította a további munkálkodásra. 

A zárt gyűlés sorozatán az elnöki bejelenté 
sek után tagválasztás volt Berwaldszky Kai-
mén alelnök jelentése alapján, melyen rendes 
tagokul választattak öt tag a ján la tá ra titko-
san a következők: Körösi Henrik, a Nép-
tanítók Lapja felelős szerkesztője (Buda-
pest), Péczely József javítóintézeti igaz-
gató (Gyula), Bodonyi Nándor rk. ig. tanító 
(Baranyasellye), Szabó Antal ref. tanító 
(Nagykálló), Jósvay Gábor rk. el. isk. igazgató 
(Poroszló), Deptner Tibor dr. miniszteri titkár 
(Budapest). Mindenik ú j tag közismert érdf 
mes a lakjai az írói világnak. Kültagok sorába 
felvétettek a következők: Kiss József áll. el. 
isk. ig. (Tápiógyörgye), Szentpétery János áll. 
isk, ig. (Kispest), Varga Lajos ref. tan. (Deh 
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recen), Szabó Lajos ref. tan. (Kenderes), Vad-
kerti Béla bányatársulati tanító (Inaszó-Viz-
választó), Kenessy Béla főv. tan. (Budapest), 
Takács Erzsébet írónő (Budapest), Burger 
Ferenc áll. isk. ig. (Kispest), Bene Lajos kir. 
s. tanf. (Székesfehérvár), Benedek Vince közs. 
isk. ig. (Győr), Henczné Szabó Ilona áll. tan.-
nő (Kiskunhalas-Felsőkistelek). 

A Társaság elhatározta, hogy a Magyar-
Hclland Társaság segítségével február elsejé-
től egy kéthetenként megjelenő gyermeklapot 
ád ki Havas István szerkesztésében Képes Kis 
Lap címen és egy szépirodalmi havi lapot 
Körösi Henrik és Simon Lajos szerkesztésé-
ben. A Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság Ki-
adóhivatala R-.T. eddigi részvényjegyzéseiről 
Csorba Ödön r. tag tett jelentést, mely szerint 
a jegyzett összeg eddig majdnem kétmillió 
korona. A továbbiakról a január 6-iki közgyű-
lés fog határozni. 

Csányi József pénztáros jelentése után .a szé-
pen sikerült közgyűlés véget ért. 

ismeretterjesztő. 
Határozati javaslatok az iskolánkívüli 

népművelésről. 
Az iskolánkívüli népművelés ügyében 1923 június hó 

19-én szaktanácskozások indultak meg gróf Klebelsberg 
Kunó elnöklete a la t t a pedagógiai szakosztályon dr. Pau-
ler Ákos, a jogi szakosztályon dr. ü lés József és a 
szervezeti szakosztályon báró Perényi Zsigmond helyet-
tesítésében dr. Péterffy Lajos vezetésével. A szervezeti 
bz. o. az I., II., XI. és XIV., a pedagógiai a III., IV—X., 
XIV., XVIII. és XIX., a jogi pedig a XI -XVII . és XX. 
számú kérdéssel foglalkozott. A szakosztályok alapos 
tárgyalás kapcsán (1. Néptanítók Lapja 1923. 25—26, 
36—37, 38—39. sz.) az alábbi határozati javaslatokat 
s azoknak indokolásait terjesztették a plenáris ülés elé : 

(Befejező közlemény.) 

XIX. Az egyesületi és szövetkezeti eszine érté-
kesítése a szabadoktatásban. 

A) Ifjúsági egyesületek. 

(Előadó: dr. Petri Mór.) 
1. Altalános irányú ifjúsági egyesületek ala-

kítása kívánatos, amelyekben azonban kellő te-
ret kell engedni a testnevelésnek. E végből a 
régi alapszabálytervezetet ennek megfelelően 
kell kibővíteni. 

2. Az ifjúsági egyesületeket a tanítóképző 
rendtartási szabályzat 162—178. §-ai szerint kell 
újjászervezni. 

3. A normál munkaterv készítésénél az újabb 
tapasztalatok érvényesítésével irányadóul a 
tanítóképzőkkel kapcsolatos ifjúsági egyesüle-
tek számára kiadott részletes munkatervet kell 
venni. 

A. Az ifjúsági egyesületek felsőbb kezdemé-
nyezéssel és irányítással országos egyesüle-
tekben tömörítendők. 

5. A leányifjúsági egyesületeket éppen olyan 
figyelemben kell részesíteni, mint a férfi-ifjú-
sági egyesületeket. 

A leányegyesületekre vonatkozóan is kívána-
tos, hoqy országos egyesületekbe tömörítt.es-
senek. 

6. Kívánatos, hogy az ifjúsági egyesületek 
között összekötő szellemi kapocsként havi folyó-
irat legyen. 

7. Intézkedés szükséges, hogy az iskolai helyi-
ségeket fűtéssel és világítással engedjék át az 
ifjúsági egyesületeknek s számukra egyelőre 
legalább harmóniumot biztosítsanak. 

8. Szükséges, hogy a vezető tanítók évről-évre 
állandó tiszteletdíjban részesüljenek; a siker 
biztosításához még az is kívánatos, hogy az 
ifjúsági egyesületek, különösen működésük kez-
detén, az állam és társadalom részéről bizonyos 
anyagi támogatásban is részesüljenek. 

9. A fő szellemi irányítás és felügyelet a 
munkában az egységnek és tervszerűségnek a 
biztosítása végett a kultuszminisztérium kezé-
ben marad, ahol az eddiginél hatékonyabb mó-
don kell kézbevenni az ifjúsági egyesületek 
irányítását és felügyeletét. 

10. Az ifjúsági egyesületek ügyeinek intézése 
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban is 
egy kézben volna tartandó, erre legilletékesebb 
lenne az Iskolánkívüli Népművelési Központ. 

11. A külső felügyeletnek is egységesnek kell 
lennie és ez a tanfelügyelőnél maradjon. 

12. A vármegyei Iskolánkívüli Népművelési 
Bizottságok és a vármegyei Testnevelési Bizott-
ságok szoros együttműködését intézményesen 
kell biztosítani. 

13. A régi rendeletekből kiindulva az elej-
tett fonalakat haladéktalanul föl kell venni, az 
alapszabálytervezet módosításával a körrende-
letet meg kell újítani a szervezések iránt, azzal, 
hogy az ifjúsági egyesületek működéséről év-
ről-évre tájékoztató jelentéseket kell a minisz-
tériumba felterjeszteni. 

INDOKOLÁS: 
ad 1. Az i f júsági egyesületek szervezésében 

az ú. n. általános irányú i f júsági egyesületek 
alakítása azért kívánatos, mert csak az ily 
egyesületekben biztosítható az i f júság testi, ér-
telmi, kedélyi és erkölcsi nevelésének szüksé-
ges összhangja. A speciális irányú egyesületek-
ben (pl. testedző egyesületek stb.) ez az össz-
hang az egyesület főirányának szolgálása mel-
lett könnyen háttérbe szorul s az egyesület mű-
ködése egyoldalúságokba tévedhet. 

Az általános irányú i f júsági egyesület köré-
ben a testnevelés érdekeit is kellőképen lehet 
szolgálni. 

ad 2. A tanítóképző-intézeti rendtartásban az 
ifjúsági egyesület szervezésére és működésére 
nézve kiváló szakférfiaktól készített igen jó tá-
jékoztató van. Ez eddig a tanítóképző-intézetek 
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körén túl alig volt ismert. A háború által a fej-
lődésükben megakasztott i f júsági egyesületek 
újjászervezésének ez a tájékoztató igen jó 
alapja lehet. 

Minthogy ez a szabályzat úgy tekinti az i f jú -
sági egyesületeket, mint amelyek a mindennapi 
és ismétlő iskolák fölé szervezendők s az ilyen 
egyesületek szervezését a leendő népiskolai ta-
nítónak hivatásszerű kötelességévé teszi, ezért 
ezeknek az if júsági egyesületeknek az iskolá-
ból kell kinőniök,. ezeket az egyesületeket az is-
kolák mellett, az iskolák fölé kell szervezni, ezt 
a kapcsolatot lazítani káros volna. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy más — 
helyi körülmények szerint — az iskolától füg-
getlen típusú i f júsági egyesületek nem volná-
nak szervezhetők. 

ad 3. Az ad 2. alatt mondottak állnak a 
tanítóképzői gyakorlóiskolák tanmenetével ki-
adott i f júsági egyesületi normálmunkatervre is, 
rigyhogy ez. az érdemes munkálat is értékesí-
tendő. 

ad 4. Az ifjúsági egyesületeknek szövetségbe 
való tömörítése az i f júsági egyesületek irányí-
tásában és munkásságában kívánatos belső 
egységnek kialakítása végett óhajtandó: az 
i f júsági egyesületek csak ily szövetkezéssel 
válhatnak nemzeti és társadalmi életünkben 
ható erővé s jelentős tényezővé, mint ahogy a 
finnországi if júsági egyesületi mozgalom törté-
nete is mutatja. Ily irányú mozgalom nálunk 
is észlelhető. A népfőiskolai Széchenyi-Szövet-
ségben már az országos szövetségnek a vágya 
is jelentkezik. 

ad 5. A leányifjúság gondozása és tovább-
művelése az if jakéval egyenlő fontosságú. A 
leányegyesületek ügye nálunk eddig elég el-
hanyagolt volt. Leányegyesületek szervezése 
főként a városokban fontos, mert a leányifjú-
ság itt a züllesztő hatásoknak nagyon ki van 
téve. 

ad 6. Nem kíván külön megokolást. 
ad 7. 8. I f júsági egyesületünk munkásságát 

eddig az anyagi erők hiánya nagyon meg-
bénította. Az újjászervezéstől eredményeket 
csak akkor várhatunk, ha az i f júsági egyesüle-
tek megfelelő anyagi támogatásáról gondosko-
dunk, ideértve az i f júsági egyesületek vezetői-
nek méltányos tiszteletdíjban való része-
sítését is. • 

ad 9. 10. Az i f júsági egyesületek eddig a V. 
K. M. több ügyosztályához tartoztak, gondo-
zásuk azért nem lehetett egységes és eléggé haté-
kony. Siker csak úgy várható e téren, ha egy 
felelős kézben lesz az ügy. 

ad 11. Az i f júsági egyesületek legnagyobb 
része ú. n. elemi iskolával kapcsolatos i f júsági 
egyesület. Ezek a kir. tanfelügyelő hatáskörébe 
tartoznak, aki egyúttal az Iskolánkívüli Nép-

művelési Bizottságnak, valamint a vármegyei 
Testnevelési Bizottságnak is ügyvezető elnöke, 
az i f júsági egyesületek külső irányítása és fel-
ügyelete tehát természetszerűen az ő kezébe kí-
vánkozik. 

ad 12. Az általános i rányú ifjúsági egyesüle-
tek és „Levente" testedző i f júsági egyesületek 
együttműködésének biztosítását célozza e kívá-
nalom. 

ad 13. A háború óta az if júsági egyesületi 
mozgalom stagnál, sőt visszafejlődik. Az új já-
szervezés sürgősen megindítandó, mert félő, 
hogy még nagyobb visszaesés következik be s 
akkor azután az i f júsági egyesületek ta lpra se 
állíthatók többé. 

• X X . B) A s z ö v e t k e z e t i e s z m e . 
(Előadó: Geszt elyi Nagy László dr.) 

1. A szövetkezeti eszme egyik leghatékonyabb 
eszköze az iskolánkívüli népművelésnek, azért 
nagy gond fordítandó, hogy az eszme terjesz-
tése megfelelő helyet kapjon az iskolánkívüli 
népművelésben. 

2. E kérdésnek előadói, ismertetői olyanok 
legyenek, akik a szövetkezeti mozgalommal s 
annak a gyakorlati életben való megjelenésé-
vel teljesen tisztában vannak. 

3. A szövetkezeti ismeretek köréből tárgya-
landók: a szövetkezeti eszmélek, mint társada-
lomalakító erőnek a jelentősége, a magyar szö-
vetkezeti mozgalomnak fejlődése, a szövetkeze-
tek főformái, a szövetkezeti mozgalom gyakor-
lati, gazdasági, erkölcsi eredményei és hatása 
a nemzeti életre. 

INDOKOLÁS: 
ad 1. Az egyesületi és szövetkezeti élet álta-

lában nagy nevelő tényező. A gazdakörök és 
szövetkezetek munkájának eredményei köz-
ismertek. 

Az egyesületi és szövetkezeti mozgalom-
nak az iskolánkívüli népművelés szempontjá-
ból főleg azirányban van nagy jelentősége, 
hogy a szolidaritás érzését kelti fel az egyén-
ben, testvérekké teszi a tagokat és különösen 
a szövetkezeti életben a keresztény szeretetet, 
az egymás megértését, az egyéni értékek meg-
becsülését, az összetartozandóság érzését, az ön-
bizalmat, az önismeretet és az önsegítés elvét 
hirdeti. Ha az elemi iskola elhanyagolja a szö-
vetkezeti eszmében rejlő erkölcsi és anyagi ér-
tékeknek a gyermekek fogékony lelkébe való 
beplántálását, úgy meg kell azt ragadnunk az 
iskolánkívüli népművelésnél. Ha ugyanis az 
iskolánkívüli népművelés körében azt hallják 

Az I. Országos Gyermekügyi Kiállításon aranyéremmel és díszoklevéllel kitüntetve. 

Vas- és rézbútor 
Javítás és csiszolás, 

SODRONYÁGYBETÉT, GYERMEKKOCSI KÉSZÍTÉSE ÉS JAVÍTÁSA JUTÁNYOS ÁRBAN 
Lakatos m ű h e l y : 
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a hallgatók, hogy egymásnak testvérei és 
hogy egymást meg kell becsülniök s ha 
azt tanulják ottan, hogy az egyén a maga 
elhagyatottságában gyenge és erőtlen, míg 
tömörül, szövetkezeik, akkor erős lesz és 
olyan célokat is meg tud valósítani, amelyekre 
a maga elszigeteltségében nem vállalkozhatok: 
nő az önbizalma, ereje és ennek nemzeti, gaz-
dasági és társadalmi szempontból is igen nagy 
jelentősége van. 

Ezeket a gondolatokat csakis az egyesületi és 
szövetkezeti eszme terjedése útján, illetőleg an-
nak gyakorlati megvalósítása út ján lehet el-
érni. 

ad 2. Nem kíván külön indokolást. 
ad 3. I t t rá kell mutatnunk az 1890—1900-as-

évek gazdatársadalmi, politikai, mezőgazdasági 
viszonyaira és arra, hogy a magyar föld meg-
mentése terén, illetőleg annak a magyarok ke-
zében való megtartása érdekében minő óriási 
munkát végzett a magyar szövetkezeti mozga-
lom. 

Rá kell mutatni a szövetkezeti eszmére, mint 
társadalmakat átalakító és formáló erőnek a 
jelentőségére, a két legjobban kifejlődött szö-
vetkezeti formára, a hitel- és fogyasztási szövet-
kezetek munkájára a hitel és árúuzsora ki-
küszöbölése és letörése érdekében. Rá kell mu-
tatni a gyakorlati eredményekre, amelyeket e 
téren elértek, továbbá a r ra a nagy népművelő 
fontosságra és munkára, amelyet a szövetkeze-
tek végeznek akkor, midőn számítani, pénzzel 
bánni, üzletet vezetni, könyvelni, árkalkuláció-
kat csinálni, üzletet kötni tanítanak meg éven-
kint ezreket és ezreket a földmíves társadalmi 
rétegből. 

Rá kell mutatni arra a tényre is, hogy minő 
lehetetlen erővel szervezkedik a tőke nemcsak 
az ország határain belül, hanem azon kívül is, 
nemzetközileg. 

A társadalmi béke és a magyar egység 
szempontjából is rá kell mutatnunk a szövetke-
zeti eszme erejére. 

Nem szabad elfelejtenünk azt sem ennél a 
kérdésnél, hogy a szövetkezeti mozgalomból in-
dul ki a magyar közgazdasági életnek keresz-
tyén és nemzeti alapokra való helyezése. 

Rá kell mutatnunk arra, hogy az egyén az 
önsegítés elve alapján a szövetkezeti eszme 
gyakorlati megvalósításába kapcsolódva olyan 
célokat is megvalósíthat, amelyekre csak a 
nagytőke volt eddig képes. A különböző irányú 
szövetkezések összehozzák a szétszórtan lévő 
szellemi, erkölcsi és anyagi erőket és így állít-
ják azt be a nagy nemzeti célok szolgálatába. 

Ha így mutatunk rá a szövetkezeti eszme 
gyakorlati, gazdasági, továbbá erkölcsi és nem-
zeti jelentőségére és ha olyan egyéneket állí-

tunk az eszme propagálóiként, akik ismerik a 
kérdést és hisznek annak nagy jelentőségében, 
akkor e téren is nagy eredményeket fogunk el-
érni.-

XXI. Az iskolánkívüli népművelési akció 
végrehajtása. 

(Előadó: Katena Béla.) 
A népművelés sikerét csakis az egységes irá-

nyítás és vezetés biztosíthatja. Ezért a köz-
oktatásügyi közigazgatás vezesse az egész isko-
lánkívüli népművelést a szakminisztériumok 
bevonásával. 

INDOKOLÁS: 
Az iskolánkívüli munka egységének s össz-

hangzatosságának biztosítása megkívánja, hogy 
a felsőfokon egy kézben fusson össze annak 
minden ága; egy kéz irányítson, — s ez nem 
lehet más, mint ahova az általános művelődési 
ügyek s a tanítás általában tartoznak: a Vallás-
és Közoktatásügyi Minisztérium. 

A népművelési bizottságok s t i tkárok is csak 
úgy vezethetik sikerre e munkát, ha nem zavar-
tatnak meg a különböző Minisztériumok ak-
cióitól. 

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium-
nak már van e célra alkotott és jól bevált szerve-
zete s ebből kifolyólag takarékossági szem-
pontból is kívánatos ez. 

Csonka Magyarország — nem ország, 
Egész Magyarország — mennyország. 

Tanítók tanácsadója. 
1. I. Köteles az e i főegyházmegye ki-

utalni, de csak abban az esetben, ha a java-
dalmi jegyzőkönyvben természetben van kimu-
tatva. 2. Kedvező döntés esetén visszamenőleg 
is meg fogja kapni. 3. Elutasítás esetén az ille-
tékes közig, bizottsághoz forduljon panasszal. 
— Tóth Elek, Abod. Fizetési ügye nem 
40.718/1923. szám alatt, hanem 120.789/1923. szám 
alatt most van revizió alatt. — Stoll Ernő, 
Nyíregyháza. Hogy okmányait visszaküldhes-
sük, szíveskedjék bélyeget küldeni. — Hála 
Győző, Tállya. A B. K. nem rendelhető meg 
kedvezményes áron. 

Szerkesztői üzenet. 
D. E. Óvodai problémák. Nem közölhető. 

R E U M Á S 
és idegbajokat fájdalommentesen gyógyit, modern sugaras és villamos 
eljárásaival Dr. RÉH BÉLA ELEKTROMÁGNESES GYÓGYINTÉZETE, 

Budapest, VII., Vilma királynő-út 13. Telefon: József 26—24. 
Kérjen ingyenes Ismertetőt! Tanító-családoknak engedmény 
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Hivatalos rész. 
RENDELETEK. 

A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
157.612/1923. V. ü. o. számú rendelete a nem ál-
lami középiskolai tanerők államsegély-illetmé-

nyeinek újabb megállapítása tárgyában. 
A m. kir. minisztériumnak 1923. évi 6020. M. 

E. sz. rendeletében nyert felhatalmazás alap-
ján a nem állami tanerők államsegély-illetmé-

TABLAZAT 
az államsegélyes nem állami középiskolai és 
polgári iskolai tanszemélyzet részére az 1923. 
évi 9170. M. E. számú kormányrendelet alapján 
1924. évi január hóra kifizetésre kerülő össze-

gekről. 

Fizetési osztály és 
fokozat, illetve az 
alkalmazás neme 

XI. I. o. 3. fok. 
2. „ 

X. f. 0. 3. fok 
2. » . . . . 
1. r> .... 

IX. f. 0. 3. fok 
2. J» • • • • 
1. „ . . . . 

VIII. f. 0. 3. fok 
2. O .... 
1. „ . . . . 

VII. f. 0. 3. fok 
2. » . . . . 
1. n .... 

VI. f. 0. 3. fok 
2. » • . • 
1. n .... 

V. f. 0. 2. fok 
1, 

-O -3 -M >>00 "O 
a C <D > a> fc. 

Szerzetes tanerők: 
X. f. o. 3. fok. szerint 

megállapított fizetés 
feleösszege 

IX. f. o. 3. fok. szerint 
megállapított fizetés 
fele összege 

Középiskolai helyettes 
tornatanítók 

A tárca terhére ki-
fizetendő összegek 

b) többlet a 
91 0 / 1 ^ 3 . 

M. h. sz. ren-
delet alapján 

a j alap-
összeg 

Jegyzet 

O) AJ 
j s a - s 

® l'S •O43 S 

> EO 
a ur a> <v 

o ^ 

S m ' | 
- B § 
a m 2 c ro © 53 -O M g . 
cű kL -O <0 J? t>o :0 »ej Q> Q rn 

S -3 
rf c o 
cö — >> & J 3 
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214.300 K 
238.300 „ 

283.200 K 
307 200 „ 
331.200 „ 

350.600 K 
374.500 „ 
398.500 „ 

429.900 K 
465 800 „ 
501.800 „ 

522. 
562 
602. 

.500 K 

.500 „ 
400 „ 

627. 
687. 
746. 

100 K 
000 „ 
900 „ 

828. 
948. 

700 K 
500 „ 

141.600 K 

175.400 

238.300 K 

190.300 K Középiskolai helyettes 
tanárok . 

nyeinek újabb megállapítása tái-gyában a m. 
kir. pénzügyminiszterrel egyetértően a követ-
kezőket rendelem: 

1. Az állami fizetéskiegészítésben részesülő 
tanerőkkel működő hitfelekezeti, társulati és 
egyesületi középfokú tanintézetek rendes ta-

nárai, valamint a felsorolt jellegű polgári isko-
lák véglegesen alkalmazott és fizetéskiegészítő 
államsegélyben már eddig is részesült rendes 
tanárai és segédtanítói részére az iskolafenn-
tartó által biztosított, nyugdíjba beszámítható 
illetményeken (helyi javadalmazáson) felül az 
1923. évi 108.200. sz. rendelettel megállapított ál 
lamsegély 1924. évi január hó 1-től kezdődőleg 
azokra az összegekre emelendő föl, amely össze-
gek az iskolafenntartó által biztosított, nyug-
díjba is beszámítható illetmények (helyi java-
dalmazások) összegével együtt a megfelelő ál-
lami fizetési osztályba és fokozatba tartozó ál-
lami tanerők részére az 1923. évi 91.700. M. E. 
sz. rendelettel megállapított fizetéseknek meg-
felelnek. 

E szerint 1924. évi január hó 1-től kezdődő-
leg a fent felsorolt állami tanerők 1923. évi 
július hó 1-ével megállapított készpénzjárandó-
ságai a jelen rendelet mellékletét képező táblá-
zat b) rovatában föltüntetett összegekkel egé-
szíttetnek ki. 

2. Az így megállapított államsegélyeket kü-
lön rendelet bevárása nélkül kell előírni, pénz-
tárilag számefjteni és kifizetni. 

3. A nem állami tanerők államsegélyilletmé-
nyei tárgyában kiadott 1923. évi 108.200. sz. ren-
deletnek (megjelent a Budapesti Közlöny 1923. 
évi 187. számában) a jelen rendelettel nem érin-
tett liatározmányai teljes egészükben továbbra 
is hatályban állanak. 

4. Az 1923. évi 149.641. sz. rendelet (megjelent 
a Budapesti Közlöny 1923. évi 274. számában) 
3923. évi december hó végével hatályon kívül 
helyeztetik. 

Budapest, 1924. évi január hó 2-án. 
A miniszter helyett: 
Dr. Petri Pál s. k., 

államtitkár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté-
rium 152.500/1923. VIII. c. ü. o. sz. rendelete a 
nem állami el. iskolai tanítók, óvónők és állami 
gyermekineiiedékházvezetőnők államsegélyei-

nek felülvizsgálata tárgyában. 
Valamennyi m. kir. Pénzügyigazgatóságnak 

és Pénzügyigazgatósági Kirendeltségnek. 
A nem állami elemi iskolai tanítók, óvónők 

és állandó gyermekmenedékházvezetőnők ál-
lamsegélyének felülvizsgálata tárgyában ki-
adott 1922. évi 122.000. számú rendelet végre-
hajtása során számos tanerő államsegélye te-
temesen leszállítandó, avagy éppen teljesen 
beszüntetendő volt, részben, mert a fenntartó 
nagyobb helyi javadalom szolgáltatására kö-
teleztetett, főleg pedig, mert az illető tanerő-
nek helyi természetbeni javadalmának érté-
kében a mostani törvényes járandóságok rész-
ben, avagy teljesen fedezettnek találtattak. 

Az államsegély leszállítása, vagy beszünte-
tése iránti rendelkezések az 1922. évi XVII. 
t.-c. 8. §-ban foglalt, majd az 1923. évi XXXII. 
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t-c. 13. §-baii megismételt határozmányok 
folytán egyaránt 1923. évi j anuár hó 1-től kez-
dődő hatállyal voltak kibocsátandók. De mer t 
az egyénenkénti rendeletek technikai okokból 
részben csak 1923 folyamán adattak ki, az ille-
tők számláján kisebb-nagyobb túlélvezinény 
állott elő, amelyre nézve már az 1922. évi 
november hó 28-án kelt 164.127. számú rende-
letben (megjelent a keb. Hivatalos Közlöny 
1922. évi december hó 16-iki 24. számában) elv-
ként kellett megállapítanom, hogy azt minden 
egyes erőteljes egészében visszatéríteni kö-
teles. 

A folyó évi 136.000. számú rendelet — az 
egységes fizetési rendszernek a nem állami 
tanszemélyzetre történt kiterjesztése kapcsán 
— az államsegély kiszámításának ú j módját 
vezetvén be, azon tanerők jó részének is, kik-
nek államsegélye teljesen megvonatott, 1923. 
évi augusztus hó 1-től kezdve ismét biztosított 
államsegélyt s ezzel megadta a lehetőséget 
arra, hogy az ilyen tanerők számláján mutat-
kozó túlélvezmény az újból biztosított állam-
segélyjárandóság részletekkel kompenzáltassék. 

Nyilván fordulnak elő azonban esetek, ami-
dőn valamely tetemesebb túlélvezménnyel sze-
replő tanerő részére még a 136.000—1923. számú 
körrendelet alapján sem utalványozható ál-
lamsegély, kik tehát túlélvezményüket közvet-
len befizetésekkel kötelesek kiegyenlíteni; va-
lamint előállhat oly eset is, hol a tetemesebb 
összegű túlélvezmény, az államsegélynek újból 
folyósítása dacára sem nyer a folyó évi decem-
ber hó végéig teljes kiegyenlítést. 

Ezen tanerők esetleg súlyos helyzetén köny-
nyítendő, a folyó évi október hó 6-án kibo-
csájtott 125.100. számú körrendelettel folyó évi 
december hó 31-ében megállapított határidő 
meghosszabbításaként felhatalmazom a m. kir. 
Pénzügyigazgatóságot, hogy az érdekelteknek 
eziránt benyújtandó indokolt kérelmére a 
részletekben leendő törlesztést engedélyez-
hesse mégis oly módon, hogy a túlélvezmény a 
folyó költségvetési év végéig azaz 1924. évi 
június 30-ig egészben megtérüljön. E kedvez-
mény engedélyezésénél azonban kikötendő, 
hogy a részlet elmulasztása a fennmaradó tar-
tozásának egészben való behajtását vonja 
maga után. 

Budapest, 1923. évi december hó 11-én. 
A miniszter helyett: 

Petri, s. k., államtitkár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1923. évi 146.650. sz. rendelete — az Élet 
kiadásában megjelenő ifjúsági lapok (Kis Paj-
tás, Zászlónk, Nagyasszonyunk) — ügyében. 
Valamennyi, a vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium közvetlen rendelkezése alatt álló 

elemi, továbbképző, iparos és kereskedőtanonc, 
polgári és felső kereskedelmi iskolának, gimná-
ziumnak, reáliskolának, tanító-, tanítónő- és 
óvónőképző-intézetnek, a balatonfüredi Erzsé-
bet szeretetháznak és az Amizoni Károly által 

alapított Nőnevelő-intézetnek. 
Az iskola tanítói és nevelői munkájának 

eredményessé tételéhez feltétlenül szükséges, 
hogy az ifjúságnak megbízható, lélek éa 
erkölcsnemesítő olvasmányokat adjunk kezébe. 
Ezzel a növendékeknek egyszersmind a r r a is 
alkalmuk nyílik, hogy iskolai ismereteiket 
kiegészítsék s magukban a nemzeti és keresz-
tény szellemet megerősítsék. 

Ezeknek a nagy gondolatoknak szolgálatá-
ban az Élet irodalmi és nyomdai R.-T. három 
ifjúsági lapot ad ki, ú. m. a Kis Pajtást (7—12 
éves fiúk és leányok részére), a Zászlónkat 
(12—18 éves fiúk részére) s a Nagyasszonyunkat 
(12—18 éves leányok részére). A folyóiratok 
szerkesztősége és kiadóhivatala I., Horthy 
Miklós-út 15. sz. alatt van. 

Midőn a folyóiratokra a figyelmet felhívom, 
egyszersmind megengedem, hogy a t anárság és 
tanítóság azokat a katholikus tanuló if júság-
nak ajánlhassa. 

Budapest, 1923. évi december hó 11-én. 
A miniszter helyett : 

Dr. Petri Pál, s. k. ál lamtitkár. 

A in. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek 135.455/921 X. ü. o. sz. rendelete a hiva-
taloknál, iskoláknál stb. kezelt alapokra vo-
natkozó adatoknak közvetlenül a postatakarék-

pénztárnál való bejelentése tárgyában. 

I . * 

Valamenyi alárendelt hatóságnak, hivatalnak 
és intézetnek. 

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter ú r az 
állami kezelésben levő (állami felügyelet alatt 
álló) alapítványok és alapok tulajdonát képező 
és a m. kir. postatakarékpénztárban elhelyezett 
takarékbetétek után fizetendő kamatlábat f. 
évi október hó 15-től kezdődőleg 6%-ban álla-
pította meg. 

Ennek folytán szükségessé vált, hogy az ily 
takarékbetétek a m. kir. postatakarékpénztár-
nál külön kezeltessenek és nyilvántartassanak. 
Tekintettel a postatakarékpénztár által kezelt 
takarékbetétek nagy tömegére és arra, hogy a 
postatakarékpénztár sok esetben nem tud ja 
pontosan megállapítani, hogy alapítvány vagy 
alap betétjéről van-e szó a szóbanforgó taka-
rékbetétek nyilvántartásba vétele érdekében 

D I A T H E R M I A G Y Ó G Y I N T É Z E T Ered ényrsenkezt"ctcksiigo™orvosiWüsyeletI 
• V | 1131 | L . | alatt: ideges állapotok, álmatlanság, síiv-, gyomor-, epe-

. . B U D A P E S T , bántalmak, rheuma, izületi betegségek, fagyás, hajhul-1 
. Vilmos császár-út 13.. |. em Tel.: 1 3 - 9 8 . (Bazilika mellett.) Iá,. gv,r™Wk illapo a bSrbetegségek. 
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és utólagos felszólalások elkerülése céljából 
felhívom a Címet, haladéktalanul intézked-
jék, hogy a Cím ál ta l vagy alárendelt hivata-
lainál, iskoláinál stb. kezelt alapítványoknak 
és alapoknak a m. kir. postatakarékpénztárnál 
elhelyezett takarékbetétjeire vonatkozó köze-
lebbi adatok (az alapí tvány vagy alap megne-
vezése, takarékbetéti könyv száma, a kiállító 
hivatal megjelölése) külön rendelkezés bevá-
rása nélkül, 15 napon belül közvetlenül a m. 
kir. postatakarékpénztáihoz (Budapest, V., 
Hold-utca) bejelentessenek. 

II. 
Valamenyi egyházi főhatóságnak, hatóságnak, 

hivatalnak, irodának. 

A m. kir. postatakarékpénztárnál takarék-
betéttel rendelkező alapítványok és alapok 
adatainak sürgős és közvetlen bejelentése 
ügyében valamennyi alárendelt hatóságom-
hoz stb. intézett körrendeletemet van szeren-
csém hasonló szíves intézkedés céljából kö-
zölni. 

Budapest, 1923. évi dec. hó 15-én. 
A miniszter helyet t : 

Gévay'Wolf Nándor sk., h. államtitkár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
7833/1923. számú rendelete a közszolgálati alkal 

mazottak utazási kedvezménye tárgyában. 
Valamennyi alárendelt hatóságnak, hivatal-

nak, intézetnek és intézménynek. 
A m. kir. kereskedelemügyi miniszter ú rnak 

102.357/1923. szám alatt a köztisztviselők vas-
uti*menetdíjkedvezményére vonatkozó rende-
letét tudomás és miheztartás végett közlöm: 

A közszolgálati alkalmazottak részére a m. 
kir. államvasutakon és a kezelésükben lévő 
helyiérdekű vasutakon rendszeresített, úgy-
szintén az alább felemlített utazási kedvez-
ményt is az 1924. évi január hó 1-től kezdődő 
érvénnyel a következők szerint szabályoztam. 

1. Általánosságban megszüntetem az ezidő-
szerint rendszeresítve lévő, a személyvonato-
kon mintegy 90%-os, a gyorsvonatokon pedig 
50u/o-os díjmérséklést képező úgynevezett tiszt-
viselői menetdí jakat és ezek helyett mindazok 
részére, akik eddig ezen most említett tiszt-
viselői jegykedvezményt élvezték, úgy a 
gyorsvonatokon, valamint a személyvonatokon 
az alsóbb kocsiosztályú féljegykedvezményt 
rendszeresítem. 

Megszüntetem továbbá a közszolgálati alkal-
mazottak és ezek családtagjainak kocsiosztály 
használatára nézve ezidőszerint fennálló kor-
látozást úgyszintén a kedvezményes utazások-
nak számbeli korlátozását is. 

2. A közszolgálati alkalmazottak menetdíj-
kedvezményét — a fentebbi 1. pont alatt fog-
la l tak figyelembevételével — a következőleg 
állapítom meg: 

a) A tényleges szolgálatban álló — és a fenn-

álló szabályok szerint igényjogosult — köz-
szolgálati alkalmazottak sa já t személyüket 
illetőleg, a vasúti arcképes igazolványaik 
alapján, úgy a személy-, valamint a gyors-
vonatokon, az alsóbb kocsiosztályú féljeggyel 
való utazás kedvezményére jogosultai*. 

Engedelyezem továbbá részükre ezután is — 
az eddigi föltételek mellett — a budapestkör-
nyéki forgalomban rendszeresített 30 lapos 
menetj egy füzetek igény bevételét. 

b) A tényleges és a nyugalmazott közszolgá-
lati alkalmazottak családtagjai , továbbá a 
nyugdíjazott közszolgálati alkalmazottak, az 
arcképes vasú t i igazolványaik alapján, úgy sí* 
személy-, valamint a gyorsvonatokon, az 
alsóbb koesiosztályú féljegykedvezménynek 
korlátozás nélkül való igénybevételére jogo-
sultak. 

A most említettek a budapestkörnyéki for-
galomban rendszeresített 30 lapos jegyfüzetek 
használatára nem jogosultak, ellenben igény-
nyel bírnak a Budapest és a nagyobb vidéki 
városok környéki forgalmában a 00 kilométer 
távolságra rendszeresített és a rendes havi 
bérletjegyeknél 50%-kal olcsóbb, úgynevezett 
utasításszerű havi bérletjegyekre. 

c) A tényleges közszolgálati alkalmazottak 
gyermekeire nézve a fennálló azt a rendelke-
zést, amely szerint két 10 éven aluli gyermek 
egy tisztviselői jeggyel utazhatik — hatá-
lyon kívül helyezem. 

i Ily gyermekek mindegyikének tehát az al-
I sóbb kocsiosztályú féljegykezdvezmény alap-

ján menet jegy váltandó. 
d) A cselédek számára kizárólag csakis az 

I—XI. fizetési osztályokba tartozó és tényleges 
szolgálatban lévő közszolgálati alkalmazottak 
jogosultak ezután igényelni az eddigi feltéte-
lek mellett — ugyancsak az alsóbb kocsiosz-
tályú féljeggyel való menetdíjkedvezményt és 
pedig legföljebb két cseléd után. Azt a rendel-
kezést, amelynek értelmében a közszolgálati 
alkalmazottak összessége jogosult cselédjének 
kedvezményes utazására, ezennel hatályon kí-
vül helyezem. 

e) Ugyancsak hatályon kívül helyezem a 
nyugdíj ázott közszolgálati alkalmazottakra 
nézve ezidőszerint fennálló azt a rendelkezést 
is, amely szerint igazolni tartoznak, hogy 
díjazott tisztséget vagy fizetéssel egybekötött 
állást nem viselnek. Ehhez képest a menetdíj-
kedvezményre való igényjogosultságot vala-
mennyi nyugdíjazott közszolgálati alkalma-
zottra nézve kizárólag a nyugdíjazás tényétől, 
illetőleg a nyugdíj folyósításától teszem füg-
gővé. 

3. Ez alkalommal az arcképes vasút i igazol-
ványok kiállítási illetékét a következő össze-
gekben állapítom meg. 

a) Folytatólagos érvényesítésnél 1000 K 
b) á j igazolvány kiállí tásakor . . 2000 „ 
e) a határ időn túl való érvénye-

sítéskor, vagy az igazolvány 
elvesztése esetén 3000 „ 

d) A kedvezményes á r ú bérletjegyek árai t az 
1924. évi január hó 1-től kezdődő hatállyal a, 
következő összegekben állapítom meg: 
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a) a hazai vasutakra (a délivasút kivételé-
vel) érvényes bérletjegyeket: 

az I. kocsiosztályban 2,500.000 K 
a I I . „ 1,500.000 „ 

b) a MÁV. összes vonalaira szóló bérlet-
jegyekét: 

az I. kocsiosztályban 2,000.000 K 
a I I . „ 1,200.000 „ 

c) az egyes vonalakra eddig rendszeresített 
kedvezményes árú bérletjegyek egyidejű meg-
szüntetése mellett, ezek helyett 

500 kilométer és 1000 kilométer össztávolságra 
szóló kedvezményes árú bérletjegyek életbe-
léptetését rendelem a következő árakon: 

500 km. összvonalra: 
az I. kocsiosztályban 500.000 K 
a II . „ 300.000 „ 

1000 kilométer összvonalra: 
az I. kocsiosztályban 1,000.000 K 
a II . „ 600.000 „ 

Tisztelettel fölkérem Nagyméltóságodat, 
hogy a közszolgálati alkalmazottak vasúti 
menetdíjkedvezményének fentebb közölt módo-
sításáról a központi személyzetét, valamint a 
hatósága alá tartozó állami és egyéb hivatalo-
kat (megyei és városi törvényhatóságokat, ren-
dezett tanácsú városokat, községi (felekezeti 
tanintézeteket stb.), általában a tá rcá ja köré 
tartozó érdekelt személyzetet megfelelően érte-
síteni szíveskedjék. 

Megjegyzem, hogy a föntebb közölteken kí-
vül a közszolgálati alkalmazottak vasúti me-
netdíj kedvezménye egyébként változást nem 
szenved és nevezetesen újabb tisztviselői állá-
sokra az igény jogosultság ki nem terjesztetik 
és az arcképes vasúti igazolványok érvényesí-
tése, ú j igazolványok igénylése stb. tekinteté-
ben az eddigi eljárás követendő. 

Megemlítem még, hogy az 1923. évre szóló 
éves és időleges szabadjegyek, valamint a ked-
vezményes árú bérletjegyek, végül a közszol-
gálati alkalmazottak részére az 1923. évre ki-
szolgáltatott vasúti arcképes igazolványok ér-
vényét az 1924. évi j anuár hó 31-ig meghosz-
szabbítottam és mindezen jegyek az utóbb em-
lített ideig akadálytalanul használhatók. 

Budapest, 1924. évi január hó 2-án. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 152787/923. VIII. c. ü. o. sz. a. I. Valamennyi 
kir. tanfelügyelőséghez és kir. tanfelügyelői 
kirendeltség Vezetőjéhez intézett, II. Vala-
mennyi Főtiszt. Egyházi Főhatósághoz intézett 

rendeletének másolata: 

I. 
Az államsegélyes községi és hitfelekezeti 

elemi iskolai tanítók állásváltoztatása esetén 
a családi pótlék és az ezzel egybekötött ked-

vezményes ellátás kiutalása némelykor nem 
volt folytatólagos, mert a tanító családi pótlék 
igényét csakis az államsegélynek az ú j álláson 
történt engedélyezése u tán jelenthette be s ha 
az 1921. évi 124.000. számú körrendelet alapján 
az ideiglenes (úgynevezett gyors) utalvány-
rendelet éppen évnegyed fordultakor avagy 
elkerülhetetlen akadályok miatt itt-ott elkéset-
ten bocsáttatott ki, az érdekelt az 1912. évi 
XXV. t.-c. 15. §-ának, illetőleg az 1919. évi 6700. 
M. E. számú rendelet XVI . pontjának rendel-
kezése következtében önhibáján kívül kárt 
szenvedett. 

E bajon segítendő, felhívom a kir. Tanfel-
ügyelő urat , hogy államsegélyes állásra alkal-
mazott tanítónak, óvónőnek vagy állandó gyer-
mekmenedékházvezetőnőnek családi pótlók ki-
utalására irányuló és egyébként szabályszerű 
igénybejelentését abban az esetben is fogadja 
el, ha az illető részére az állással egybekötött 
államsegélynek engedélyezése még csak folya-
matban van. Ez igénybejelentést azonban az 
államsegély engedélyezéséről szóló rendelet be-
érkezte után tegye át további ellátás végett az 
illetékes pénzügyigazgatósághoz, hol is az 
igénybejelentés kellő időben beadottként fog 
elbíráltatni. 

II. 

Van szerencsém szíves tudomás végett má-
solatban megküldeni. 

Budapest, 1924. évi j anuá r hó 2. 
A miniszter helyett: 
Dr. Petri Pál s. k. 

államtitkár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter: 
őszinte elismerését és köszönetét nyilvání-

totta: gróf Hadik János v. b. t. t., seregélyesi 
nagybirtokosnak, aki a seregélyesi—szőlőhegyi 
községi elemi iskola cél jaira egy hold földet 
adományozott. 

Őszinte köszönetét nyilvánította: Rott Nán-
dor veszprémi r. kath. megyéspüspöknek, az 
iskolánkívüli népművelési munka előmozdítá-
sára szolgáló egyszázezer koronás adomá-
nyáért. 

Áthelyezte: Nevetős Lajos kir. segédtanfelü-
gyelőt Miskolcról Székesfehérvárra és a tan-
kerület vezetésével megbízta. 

Felelős szerkesztő: Körösi Henrik. 

Segédszerkesztők: 
Moravitz Lajos és Berwaldszky Kálmán. 
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PÁ LYÁ Z AT O K 
E rovat alatt közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

A bakonycsernyei ev. egyház tótul tudó osz-
tálytanítót keres. Fizetés törvény szerint és 
egy szoba. Menekültek és B-listások előnyben. 
A kommün alatt i magatar tás igazolandó. 
Egyenlő képesítés mellett a jelenlegi helyettes 
előnyben részesül. Határidő: j anuár 20. Iskola-
szék, Bakonycsernye. 

A nyugalomdíjazás folytán megüresedett 
novai (Zala m.) róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: három szoba, 
konyha, éléskamra; istálló, paj ta , sertésó). 
Kert, illetve belsőség 1265 négyszögöl, szántó-
föld 6931 négyszögöl, rét 1995 négyszögöl, ga-
bona 24 mérő, 5 öl tűzifa; stóla, lélekpénz. 
A kántoriakban legjártasabb pályázó előnnyel 
bír. Kommün alat t i magatar tás igazolando. 
Választás 1924 január 20 délután 2 órakor, 
előtte kántorpróba. Kötelessége díjlevél sze-
rint. Megjelenés önköltségeken. Állás február 
1-ével elfoglalandó. Válaszbélyeggel ellátott 
kérvények a novai plébánián nyújtandók be. 

(756) 

Szuhogyi róm. kath. kántortanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Javdalma: lakás, kert, 20 
hold föld, stóla, párbér, 6 méter fa. Kötelessége 
díjlevél szerint. Választás énekpróbával j anuá r 
22-én délelőtt 9 órakor. Megjelenés saját költ-
ségen. Válaszbélyeges pályázatok szuhogyi 
(Borsod vm.) plébániahivatalhoz címezendők. 

(754) 

A bucsui róm. kath. iskolaszék a második 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Csak tanítónők 
pályázhatnak. Fizetés törvényszerű. Lakás egy 
szoba. Választás 1924 január 20-án. Iskolaszék. 
Bucsu (Vas megye), u. p. Torony. (742) 

Alsótelekesi róm. kath. tanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalma törvény szerint. Vá-
laszbélyeges pályázatok j anuá r 20-ig szuhogyi 
(Borsod vm.) plébániahivatalhoz címezendők. 

(754a) 

A rakamazi (Szabolcs m.) községi elemi nép-
iskolánál nyugdíjazás folytán megüresedett 
tanítói állásra pályázatot hirdet az iskolaszék. 
Javadalmazása törvényes fizetés, lakbér és 
kertilletmény. Pályázati határidő a lap meg-
jelenésétől számított 10 nap. Állás felszólalásra 
elfoglalandó. A családi állapotot, kommuniz-
mus alatti magatartást feltüntető szabály-
szerűen felszerelt kérvények, melyekhez illető-
ségi bizonyítvány is csatolandó Pap Endre 
esp.-plébános, közs. iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. 

Csanádalberti (Csanád megye) községben 
nyugdíjazás folytán megüresedett községi 
óvónői állásra pályázatot hirdetek. Fize-
tés : törvényben meerállapított készpénzjá-
randóság, melynek felét a község, másik fe-
lét az állam fizeti. Természetbeni lakás: két 
szoba, konyha, kert, továbbá a községtől 4 
kocsi tüzeíőszalma. Kötelessége: az óvoda ré-

szére kiadott állami utasításban körülírva. 
Képesítést, családi körülményeket, erkölcsi 
életet és előzetes működést igazoló okmányok-
kal felszerelt kérvények az alulírott felügyelő-
bizottsági elnökhöz legkésőbb 1924. évi január 
hó 20-ig adandók be. 

Ladomérszky Gyula községi jegyző, 
felügyolő-bizottsági elnök. 

Ondód község (u. p. Torony) iskolaszéke pá-
lyázatot hirdet az I . sz. férfitanítói állásra. 
Javadalma: törvényes, lakás és kert. Köteles-
sége a reábízott osztályokat valláserkölcsös 
nevelésben részesíteni. Kérvények válaszbélyeg-
gel ellátva iskolaszékhez küldendők. Határidő 
a lap megjelenésétől tíz nap. Iskolaszék. (751) 

A bolhói községi iskolánál holttányilvánítáa 
folytán megüresecldett III., valamint az újon-
nan szervezett IV. osztályú tanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Javadalmazása szolgálati 
éveinek megfelelő törvényes fizetés, lakbér, 
kertpótlék. Kötelessége a kijelölt osztályt taní-
tani, valamint a róm. kath. hitoktató akadályo-
zása esetén hittant tanítani . Pályázhatnak róm. 
kath. tanítók. Kántorságban segédkezni tudók 
előnyben. Jelenleg beosztott állami tanító aa 
egyik ál lásra előnyben rszesül. Kommün alatti 
viselkedés igazolandó. Pályázati határidő jelen 
pályázat megjelenésétől számított 10 nap. Aa 
állás azonnal elfoglalandó. Az iskolaszék. 

A polgári róm. kath. iskolánál üresedésben 
levő tanítói állásra, a megválasztott tanító le-
mondása folytán ú jabb pályázatot hirdetünk. 
Javadalma a folyó évi Néptanítók Lapja 40—41. 
számában volt közölve. Határidő e hirdetés 
megjelenésétől számított tíz nap. Az iskolaszék. 

(752) 

Pécs szab. kir. város államilag segélyezett 
községi polgári leányiskolájánál üresedésben 
levő egy nyelv-történeti szakos, államsegélyes, 
a X. fizetési osztály szerint megjáró illetmé-
nyekkel javadalmazott rendes tanár i állásira 
ezennel pályázatot hirdetek. 

A pályázók okmányszerüleg tartoznak iga-
zolni : 

1. magyar állampolgárságukat, 
2. egészségi állapotukat hatósági orvosi bi-

zonyítvánnyal, 
3. képesítésüket és előtanulmányaikat, 
4. életkorukat születési bizonyítvánnyal, 
5. feddhetlen előéletüket, va lamint . a prole-

tárdiktatúra, esetleg ellenséges megszállás 
alatti magatar tásukat , 

6. eddigi alkalmazásukat, és végül 
7. nyelvismereteiket és egyéb képesítéseiket. 
A kellőkéüen felszerelt pályázati kérvények 

legkésőbb 1924. évi j anuá r hó 31. napjának déli 
12 ó rá já ig a szab. kir . város községi iskola-
székének elnökségénél nyújtandók be. Az eset-
leg később beérkező kérelmek nem jönnek 
figyelembe. 

Pécs, 1923. évi december hó 11-én. 
Nendtvich Andor s. k., 

polgármester, iskolaszéki eln. 
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Seregélyes (Fejér m.) községhez tartozó sző-
lőhegyen újonnan szervezett községi férfi-
tanítói állásra xiályázat hirdettetik. Járandó-
ság: 2 szoba, konyhából álló lakás, fél hold 
kerttel, törvényszerinti fizetés államsegéllyel. 
B-listások és menekültek előnyben. Pályázati 
határidő a lap megjelenésétől 8 nap. Állás 
azonnal elfoglalandó. Okmányokkal felszerelt 
kérvények megcímzett és felbélyegzett válasz-
borítékkal ellátva a községi iskolaszék elnö-
kéhez küldendők. (747) 

A felsőszentmártoni r. k. III . sorszámú taní-
tónői állásra pályázat hirdettetik. Fizetése ál-
lamsegéllyel törvényes. Lakás áll egy szobá-
ból, fél konyhából, kamra és kis kertből. Pá-
lyázati határidő a hirdetés megjelenésétől 
8 nap. (733) 

Ároktői (Borsod vm.) I I I . sorsz. róm. kath. 
tanítói (női) állásra — a törvényes fizetés mel-
lett — pályázatot nyitunk. Határidő: e hirde-
tés megjelenésétől két hét. Válaszbélyeg csa-
tolandó. Iskolaszék. (735) 

A tiszaeszlári róm. kath. iskolaszék az újon-
nan szervezett bashalomtanyai II. nőtanítói 
állásra pályázatot hirdet. Törvényes fizetésé-
nek 10%-a az iskolafenntartó pénztárából, a 
többi államsegély. Lakás természetben, kert 
nélkül. B-listások és menekültek előnyben. Vá-
laszbélyeggel és borítékkal ellátott kérvények 
e hirdetés megjelenésétől 8 napon belül a róm. 
kath. iskolaszékhez Tiszaeszlárra küldendők. 

(797) 

A bicskei izraelita hitközség osztatlan elemi 
iskolájánál megüresedett tanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. B-listások előnyben. Egyenlő 
minősítés esetén a működő tanító előnyben 
részesül. Határidő január 20. Pressburger, is-
kolaszéki elnök. 

A sajóivánkai ref. egyház (Felsőborsod) pá-
lyázatot hirdet kántortanítói állásra. Fizetese 
egyháztól jelenleg havi 20.000 kor., stóla, lakás, 
kertváltság, kántorságért 60 q kőszén, amíg 
bányánk üzemben lesz; többi államsegély. Ha-
táridő e hirdetés megjelenésétől 10 nap. Az 
állás azonnal elfoglalandó. (750) 

A tarcali r. k. III . számú tanítói és segéd-
kántori állásra pályázat hirdettetik. Törvényes 
fizetés, törvényes lakbér és kertilletmény. Kö-
telessége az iskolaszék által kijelölt osztályok, 
valamint az ismétlősök egy részének okta-
tása. A kántort akadályoztatása esetén díjta-
lanul helyettesíteni tartozik, miért is a kánto-
riakban való teljes jár tasság lelkészileg igazo-
landó. Kellőleg felszerelt kérvények a tarcali 
r. k. Iskolaszékhez küldendők. Határidő e lap 
megjelenésétől számított 8 (nyolc) nap. Válasz-
bélyeg. Iskolaszék. (744) 

A somogyhatvani ref. egyház orgonista-kán-
tortanítói állásra pályázatot hirdetek. Javada-
lom főbb tételei: 1. Föld 8 k. hold, belsőség 1287 
négyszögöl, lakás, melléképületekkel. 2. Ga-
bona: húsz p. mérő, fele búza, fele rozs. 3. Köz-
munkaváltság: 1 mm. búza. 4. Tűzifa: 5 bécsi 
öl, fele hasáb, fele ágfa. 5. Minden gyermektől 
Vi p. mérő búza, 1 csirke, illetve ezek váltsága. 
Kötelessége: összes tankötelesek oktatása, or-
gonista-kántori s egyéb törvényszabta teendők 
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végzése. Ének- és orgonapróba 1924 j anuár 20-án 
a választó gyülekezetben. Pályázati kérvények 
a szükséges okmányokkal (tanítói s kántori ok-
levél, születési, szolgálati, házasságkötési, más 
egyházmegyebelieknél eskütételi bizonyítvá-
nyok) felszerelve, kommunizmus alatti maga-
tartást, egyházias magaviseletet, iskolájának, 
különösen vallás- és énekoktatásának érdem-
fokozatát igazolva, kellő visszaküldési bélyeg-
gel ellátva li>24 január 20-ig hozzám (Hetes, 
Somogy m.) küldendők. Az állás azonnal elfog-
lalandó. Szabó Bálint lelkész, egyházmegyei 
tanügyi elnök. (745) 

A madocsai ref. elemi iskolához helyettesnek 
férfi- vagy nőtanító kerestetik. Fizetés: egy 
kezdő állami tanító javadalma, egyszobás lakás 
szükséges bútorzattal. Az állás végleges betöl-
tésére a nyugdíjaztatás megtörténte után kerül 
sor. Kellően okmányolt sürgős ajánlatok a ref. 
iskolaszék elnökéhez, Madocsa (Tolna m.) kül-
dendők válaszbélyeggel. (739) 

A csurgói (Somogy megye) izr. elemi iskola 
iskolaszéke, orgonálásban és karvezetésben jár-
tas kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Ja-
vadalom törvényes, államsegéllyel kiegészítve 
és természetbeni lakás. Pályázati kérvények 
1924. év március l-ig Reményi Samu hitk. el-
nökhöz küldendők. Nőtlen, kezdő tanítók, kik 
az orsz. izr. tanítóképzőben nyertek oklevelet, 
előnyben részesülnek. (743) 

Pályázat a nyírbátori plébániához tartozó 
Nyírbogát fiókegyházban újonnan szervezett 
róm. kath. iskolánál két tanítói állásra. Az I. 
állásra oly r. k. tanítók, a II . állásra pedig 
oly gk. tanítók pályázhatnak, kik a kántori 
teendők elvégzésében kellő jártassággal bír-
nak. Fizetés a mindenkori tanítói fizetésnek 
10 %-a a hitközségi pénztárból, a többi állam-
segély. A róm. kath. tanítónak a r. k. hívektől, 
a görög kath. tanítónak a g. k. hívektől páron-
ként 1 véka rozs. Törvényes lakbér és kert-
váltság. Kötelességeik díjlevélben. Választás 
e hirdetés megjelenése után 11-ik napon.. Kér-
vények a róm. kath. plébániához, válaszbélyeg 
és megcímzett borítékkal Nyírbátorba külden-
dők. Heiser Mihály, iskolaszéki elnök. 

Horvátkimle községi iskolájához egy róm. 
kath. nőtlen férfitanítói ál lásra pályázat hir-
dettetik. Fizetése államsegélyből törvényes. 
Határidő e lap megjelenésétől számított két 
hét. Iskolaszék. 

A császártöltési róm. kath. iskolaszék halá-
lozás folytán megüresedett második tanítói ál-
lásra 1924 j anuár 25. határidővel pályázatot 
hirdet azon megjegyzéssel, hogy: ha az el-
húnyt három tanító fia közül egyik pályáznék, 
úgy ezt az iskolaszék előnyben részesíti. J ava -
dalma: 720 K készpénzfizetés, 80 K lakbér a 
községi pénztárból havi előleges részletekben; 
7 hold 1318 négyszögöl szántóföld s 4 hold 966 
négyszögöl kaszálónak a haszonélvezete s ezen-
kívül a törvényes államsegélyek. Kötelessége: 
az iskolaszék ál tal megjelölt osztályok veze-
tése s a kántori teendők végzése, ha a kántor 
azok teljesítésében akadályozva van, amint azt 
a püspöki kar által kiadott iskoli rendszabá-
lyok 177. §-a előírja. Választás 1924 január 26. 
Pályázatok főt. Kurc Adolf kerületi esperes 
úrhoz Kecel küldendők. Iskolaszék. 

Néptaiiítók Lapja 
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Epől községben (posta Bajna) férfitanítók 
részére osztálytanítói állásra pályázatot hir-
detünk. Fizetés törvényes, lakás egy bútorozott 
szoba. Orgonálásban jártasok előnyben része-
sülnek. Kérvények Hermán József bajnai es-
pereshez küldendők. Választás január 20-án. 

• (753) 

Az oladi (Szombathely mellett) róm. kath. 
iskolaszék II. tanítói állásra pályázatot hirdet, 
e hirdetés megjelenésétől számított nyolc napi 
határidővel. Fizetés államsegéllyel törvényes. 
Kántorságban segédkezni kötelesség. Iskola-
szék. (746) 

A gelénesi (Bereg vm.) ref. egyház pályá-
zatot hirdet Il-od férfi tani tói állásra. Javada-
lom: egyháztól évi 9000 korona, törvényes lak-
bér. Államsegély. Kötelesség: Presbitérium ál-
tal kijelölt osztályok tanítása. Lelkész és org. 
kántor helyettesítése. Pályázhatnak ref. val-
lású férfi tanítók. Keresztlevél, oklevél, honos-
sági, működési, kommün alatti magatar tást 
igazoló okmány, valamint csatolandó a kér-
vényhez, hogy megválasztása esetén az állást 
azonnal elfoglalja. Menekültek, B-listások 
előnyben. Pályázati határidő és választás napja 
e lap megjelenésétől számított 10 nap. Bef. is-
kolaszék. (763) 

I R D E T É S E K 
A hirdetésekben közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Winchester fcgyvier eladó, 5 8 mm-es, utolsó 
mintájú, 11 lövetű. Komoly érdeklődők kipró-
bálhatják. Megtekinthető a kiadóban, naponta 
d. u. 2—4-ig. 

Murgács Kálmán dalai minden könyvke-
reskedésben kaphatók. 

Legújabb „Hazafias Mária-dalok", melyek a 
mai helyzetet festik, orgonára és zongorára 
megjelentek. 10.000 koronáért kapható Kontor 
Elek zeneszerző kollégánknál, V., Sas-u. 9. 

Tanárnőt keresek két leánykám mellé, ki a 
német, francia és zongoratanítást vállalja. 
Hatvan, özv. Knan Gá boriié. 

Tanitó-nevelőt keresek első gimnazistához. 
Fiatal urak igényeik megjelölésével í r j anak 
Óváry Elemér gyógyszerész, Kétság. 

Harmóniumok, házi, iskola, dalárda és ká-
polna részére, míg a készlet tart . Hörl Nándor, 
Budapest, II., Török-utca 8. (749) 

Igazgató vármegye székhelyéről nyugdíjba 
megy, előbb cserélne azzal, kinek a ján la tá ra 
2—500 hold birtokot bérbe vehet. Komáromy, 
Budapest, Lendvay-utca 27. (762) 

Cserél áll. óvónő szép nyaralóhelyről, villa-
mos, vasút Pestről 1 órányira bárhova. Duna-
haraszti. Batthyány-u. 30. (755) 

Cserél nagyközségből gr. kath. kántortanító 
gr. kath. kántortanítóval, avagy földdel bíró 
gr. kath. tanítóval, ahol természetbeni lakás 
s kert van, — lehetőleg többtanerős iskolához, 
— vonathoz közel. Javadalom: szép lakás, 30 
hold föld, 40 köböl: párbér, stóla- és állam- , 
segély (egységsz. 50.). Megkeresések „Gör. 
kath. kántortanító" jeligére a kiadóba ké-
retnek. 

Teljes sajt-vajüzemi berendezéssel, összeköt-
tetésekkel bírok bő tejtermelő vidéken. Társa t 
keresek. Pálfy, Budapest, Visegrádi-utca 10. 
III. 27. (760) 

A Néptanítók Lapja f. évi 48—49. számában 
Hárságy község tanítói állásra hirdetett pá-
lyázat Hásságy (Baranya vármegye) községre 
vonatkozik. Ez okból a pályázati kérvények e 
hirdetés megjelenésétől számított 8 napig még 
benyújthatók. Iskolaszék. 

Okleveles róm. kath. tanítónőt keresünk 
azonnali belépéssel, egyszázezer korona kezdő-
fizetés, teljes ellátással, harmadik polgárista 
leányunk, negyedik elemista fiunk mellé. Né-
metnyelv, zongoratudás megkívántatik. Fény-
képes ajánlatokat Büchlbauer Lajos uradalmi 
főintéző címén Tiszainoka, Szolnok megye, 
kérek. (761) 

Egyházi zeneművek. Megrendelhetők: Lus-
pay Kálmán, Dejtár. Húsz különböző kotta-
melléklet (80 nagy oldal) 12.000 kor. Musica 
sacra. Százharminchat férfikar 12.000 kor. A 
Modern Orgonakíséretek harmadik füzetét 
kellő számú megrendelés esetén sajtó alá 
adom, amely száz kevésbbé ismert egyházi 
éneket tartalmaz kiváló zeneszerzőink (Buch-
ner, Deméuy, Fichtner, Fránek, Halmos, Hol-
ley, Kőnig, Moyzes, Bégenhold, Bubóvszky, 
Zsasskovszky stb.) át iratában. Ára 15 kgr. búza 
napi ára , mely három részletben is fizethető. 

20 éves találkozó. Kérem az 1904-ben Kolozs-
váron végzett tanítótársaim pontos címét. Csi-
szár Andor áll. tanító Nagybózsva, posta: Pál-
háza. 

Páros cserét ajánlok fel kölcsönös lakásbiz-
tosítás fejében. Helyben posta, vasút, orvos. 
Ajánlatok kiadóba „Kettős csere" alatt. (748) 

Polgári iskolai t anárpár magánúton előké-
szítene polgárira leánykát könnyű házimunka 
végzése ellenében. Cím a kiadóhivatalban. 

Helyettestanítói vagy nevelői állást keres 
Suszta András menekült gör. kath. tanító. 
Törtei. Pest vármegye. 

Fekete szalon pedálos cimbalmot cserélnék 
harmóniumért. Mesterszállás. Nagy Géza ta-
nító. (736> 
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Hazafias ünnepélyek alkalmára melegen | 
ajánljuk Sávoly Lajos: „Tavaszi felhők" című j 
egyfelvonásosát (10 férfi és 2 nőszereplő). i 
Megrendelhető: „Esztergom" szerkesztősége, 
Esztergom, Kossuth-u. 30. Alapára 30 fillér. 

. Tanítónőt keresek két leányom mellé, IV. 
elemi és IV. polgári tanításra. Zongora és 
nyelvismerettel bírók előnyben részesülnek. 
Ajánlatok igénymegjelöléssel Üjfehertóra ké-
rek, Oláh Miklósné. (734) 

O R G O N A . 
~ j a v í t á s o k a t és hangolásokat,: 

valamint új orgonák és homlokzatsípok kés 

szítését vállalja 

H A R M Q N I U M O K 
állandóan kaphatók 

Alapíttatott 1919-ben. 

Szijjártó Béla 
orgonaépítfi 

PÉCS, Jókaistér I I 

CSALÁDI.-ISKOLAI/ 
S Z Í N H Á Z I MOZIT 
AKAR? ÍRJON I 
H A T S C H E K F A R K A S h o z B P E S T 

I V K Á R O L Y K 0 R U T 2 6 . 

ORSZÁGH SÁNDOR 
ÉS FIA 

orgona- és harmoniumgyár 
R á k o s p a l o t a - Ú j f a l u 
E ö t v ö s u t c a 93- s z á n 

Budapest mellett 
a nyugat i pályaudvartól a C 

kocsival a végállomásig. 
Alapíttatott 1861-ben. 

Vállal úi orgonákat, homlrkzatsípoka' 
J.orgona-átépítéseket (vülrnyeróre, cső-

rendszerre). művészi kivtelben. 

iflíl'̂  

Iskolapadok, iskolabútorok, torna-
szerek, atlétikai cikkek gyártása 
L O P O S G Y U L A Budapest, III, Bécsi-út 85. sz. 
Telefon: 113—44. Költségvetés díjmentes. 

Fejlődésben visszamaradt 
g y e r m e k s k n e k 

a j á n l j u k a b a r a c k í z s z e r ű 

„ASELLA ZALA11 
nevű 

CSUKAMÁJOLAJ-készitményt. 
Minden gyógyszertárban kap-

ható. 

Váradi Miklós és t á r s a Barakovits 
m ű o r g o n a e é p i t ő k 

R á k o s p a l o t a Ú j f a l u 
(Budapest mellett) 

K l a p k a György-u tca 52. 
Készítünk pneumat ikus és e lektromos 
rendszerű orgonákat bármilyen nagy-
ságban és kivitelben. Úgyszintén mo-
dern gépezetes orgonákat Mindennemű 
orgonasipokat és elektromos fujtató-
berendezéseket s tb. Vállalunk javításo-
kat, átépítést , tisztítást, hangolás t és 
orgonák jókarbantar tásá t . Tervekkel és 
költségvetéssel készséggel szolgálunk. 

A m e r i k a i H E K J H M S / i Ü H b - í i P t G l A L I T A S O K : 
Foghúzás, fogtömés. 
A tanítóság kőziímert fogászati 

intézete 

Dentist FENYVESI MENYHÉRT 
Budapest, IX, Ráday-u. 5. 

'Kfilvin-'p* mpl 'p" ' 

B Á R O N A N T A L 
o r g o n a - é s h a r m o n i u m -
javl tó- é s h a n g o l ó v é l l a l a t a 

Újpest, Tavasz-u. 82. 
Az elrekvirált pótsipok elké-
szítését a legjutányosabban 

jótállás mellett vállalja. 
Tervezet és költségvetés Ingyen. 
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A TANÍTÓI BANK 
ÉS A TANÍTÓSÁG GAZDASÁGI ÉRDEKE. 
Pénzügyi körökben nagy érdeklődés központjában áll egy mostaná-
ban kibontakozó pénzintézet fellépése, amely szerény anyagi erejé-
hez képest mindjárt első működésével jelét adta annak, hogy a 
rideg pénzügyi számításokon túl magasabb és nemesebb kulturális 
kötelességekre is hivatott lehet egy pénzintézet. A 

TANÍTÓI BANK ÉS KERESKEDELMI R..T. 
BUDAPEST, VIII., BAROSS-UTCA 59. TELEFON: JÓZSEF 20-33. 

programjába vette a tanítóság szociális gondjainak enyhítését, 
valamint a tanítóság gazdasági látókörének a fejlesztését és 
főleg azt, hogy konjunkturális pénzzé változtassa a tanítóság 
igen értékes morális tőkéjét anélkül, hogy őt hivatásától egy 
pillanatra is elvonná. Célul tűzte ki továbbá azt, hogy megerősö-
désének és fejlődésének arányában a magyar tanítóság gyer-
mekeinek nevelését segíti elő, később pedig ki akarja terjeszteni 
támogatását a tanító-rokkantak, árvák és özvegyek ügyére is. 
Az intézet pénzügyi programjának alapjául reális ipari és keres-
kedelmi vállalatok bekapcsolását tűzte ki. így kapcsolta be mindjárt, 
mint saját alapítását, üzletkörébe a napi 20—25 ezer darab tégla 
teljesítményű 

PESTHIDEGKUTI GŐZTÉGLA», MÉSZÉGETŐ ÉS 
AGYAGÁRUGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁGA. 

Nem kisebb jelentőségű a 
BUDAPESTI ZOMÁNCARUGYAR R.*T. 

bekapcsolása sem, amely olcsó tömegcikkeivel, a háztartáshoz 
szükséges edényeivel azt a népréteget óhajtja olcsón és legjobban 
kiszolgálni, amelynek anyagi gondjait törekszik enyhíteni. 

Van a banknak egy régi, eredményesen működő szén- és 
tüzelőfa-osztálya, amely sóshartyáni saját bányavállalatai útján 
szállítja a legjobb minőségű és igen olcsó szenet. 

A bank éppsn papírjainak abszolút ellenértéket nyújtó 
jelentőségénél fogva a közeli napokra tervezi alaptőkéjének 

FÉLMILLIÁRD KORONÁRA 
való felemelését, azért is, hogy ezáltal módot nyújthasson 
jelenlegi munkatársainak, a sok ezer vidéki lelkes tanár, tanító, 
pap és jegyzőnek mint részvényeseknek a bank ügykörébe 
történő tényleges bevonására. 

M. Tud. Társulatok Sajtóvállalata Rt- Budapest VIII, Múzeum-körűt. 6. — Nyomdaigazgató: Szabó T. István. 
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Néptanítók Lapja 
Szerkeszti és kiadja a magyar királyi vallást és közoktatásügyi minisztérium. 

SZERKESZTŐSÉG : M. kir. vall.- és közokt. miniszt. 
Budapest V, Báthory-u. 12. III. em. 20. — Tel.: 68-18. 

KIADÓHIVATAL: M. Tud. Társ. Sajtóvállalata Rt. 
Budapest VIII, Múzeum-körút 6. — Tel.: J. 72-06. 

Megkaphatja minden elemi népiskola, tanitó-és kisdedóvóképzöintézet, 
nemkülö.iben valamennyi egyházi főhatóság, tanfelügyelőség és tanfel-
ügyelői kirendeltség. A lap megküldése iránti kérelmek az elemi népiskola 
fennállását igazoló s az illetékes tanfelügyelő által láttamozott községi 
előljárósági bizonyítvánnyal együtt a Néptanítók Lapja szerkesztőségé-
hez (Budapest V, Báthory-utca 12. III. em. 20.) küldendők. A helység 
(a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár: Negyedévre 3200 K. — Egyes szám ára minden 
megkezdett iv után 200 K. Negyedévnél több időre előfizetést nem 
fogadunk el. — Az előfizetési dijak a kiadóhivatalba küldendők. 
Hirdetések árszabása:.Pályázati apróhirdetések: Hivatalos 200 K, 
magán 280 K szavankint. Üzleti hirdetések díjszabás szerint. — A hir-
detés) dijak a kiadóhivatalnak előreflzetendők és a hirdetések 
szövege Is oda küldendő. — Kéziratokat nem adunk vissza. 

T A R T A L O M : (k. h.) G r ó f K l e b e l s b e r g K u n ó . — Novy Ferenc-. A z i f j ú s á g k u l t u s z a . — Stern W. : A kis* 
g y e r m e k l e lk i é l e t e . — Geöcze Sarolta ; A k ö z g a z d a s á g t a n és t á r s a d a l o m t a n m ó d s z e r e . — A hazai tanügyi lapoh 
ból. — A külföldi tanügyi lapokból: V i s s z a t e k i n t é s az 1923. évre . — Hírek: G r ó f K l e b e l s b e r g K u n ó va l l á s - és 
k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r ü n n e p l é s e . — A N é p t a n í t ó k Lap jáé r t . — Ú j á l l a m t i t k á r o k . — Irodalom. — HiVa» 

talos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

GRÓF KLEBELSBERG KUNO 
(k. h.) Meleg ünneplésben részesítette a 

kultuszminisztérium tisztviselői kara gróf 
Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi 
minisztert és hálája, igaz szeretete jeléül 
egy márványba foglalt 
és a miniszter arcképét 
ábrázoló művészi pla-
kettet nyújtott át neki, 
amelyet e helyen muta-
tunk be a magyar taní-
tóknak. 

Ritka, nagyon kivé-
teles eset az, hogy a 
Néptanítók Lapja arc-
képet közöl alap élén,de 
ritka és nagyon kivé-
teles eset az is, hogy 
a magyar tanítóknak 
csaknem összessége sze-
retettel és őszinte nagy-
rabecsüléssel viselked-
jék minisztere iránt. 
K l e b e l s b e r g Kunó 
grófról pedig ezt el-» 
mondhatjuk. Még a 
legrégibb, leggerincesebb ellenzéki tanügyi 
lap szerkesztője is csak a minap hajtotta 
meg Klebelsberg Kunó gróf miniszter előtt 
az elismerés zászlaját. 

Mesebeszéd az,, hogy a miniszter a nép-
oktatás rovására dédelgeti a felsőbb okta-
ítást. Talán nincs senki ebben az ország-

ban, aki hosszú éveken át oly behatóan 
foglalkozott még részleteiben is a magyar 
népoktatás ügyével, mint ő. Nagyon jól 
tudja, hogy nemzeti és kulturális szem-

pontból mit jelent a 
magyar népiskola. Na-
gyon jól tudja, hogy 
ez a fundamentuma az 
egész oktatásügyi szer-
vezetnek. Csak egy pil-
lantást kel] vetnünk az 
általa összeállított költ-
ségvetésbe és rögtön 
kitűnik, hogy mily 
nagy összeget fordít a 
miniszter a népneve-
lésre a költ ségvetés 
többi ágazatához ké-
pest. Aki ezt objektív 
szemmel nézi, annak 
meg kell hajolnia a 
miniszter népoktatási 
politikája előtt. Ne té-
vesszen meg senkit, 
hogy most sűrűbben 

hall a tudomány ápolásáról és fejlesztésé-
ről; ez csak azt jelenti, hogy a miniszter 
régi, nagyon régi hiányokat akar pótolni, 
most, amidőn ellenségeinkkel szemben a 
magyar kultúra megmentésén fáradozik. 
Honvédeknek mondotta a miniszter az egye-
temi tanárainkat, akikre most az a szent 
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feladat hárul, hogy munkásságaikkal bebi-
zonyítsák ellenségeinknek, hogy azt a nem-
zetet, amely a kultúrának oly világszerte 
híres templomokat épített, mint amilyene-
ket ez a szétdarabolt, agyontiprott ország 
épített: azt csak szentségtörő kézzel lehet 
megsemmisíteni. 

De élénk emlékezetünkben van a minisz-
ternek az a beszéde is, amelyet belső titkos 
tanácsossá való kitüntetése alkalmából, 
ugyancsak a kultuszminisztérium tisztvise-
lői karához intézett. Már akkor azt mon-
dotta, hogy úgy sejti, hogy a háború után 
soknak, igen soknak meg kell változnia e 
földön. És hogy mennyire belelátott a jö-
vőbe már akkor, ide iktatjuk gyönyörű 
beszédéből a következő részt: 

„Tudjuk, fejlődnie kell a hivatalnak, első-
sorban a magyar hivatalnak is, hogy kis 
nemzetünk nagy veszteségeit pótolva, lép-
hessen át a ránk meredő ú j korszakba. 
Bele kell csepegtetni a béke magyar hivatal-
nokába a koncepciókkal, a nagy ügyekkel 
bánás bátorságát. Előrelátás és tág látókör 
kell a tervezéshez, merevségtől ment követ-
kezetesség a végrehajtásban. De a folyó 
ügyekben sem lássunk csak ügydarabot, 
ügyszámot. Ki kell éreznie az aktából az 
aggódó, remegő lelket, mely sugalmazza, 
meg kell látni a reszkető kezet, mely be-
nyújt ja, az aggódó tekintetet, amely kíséri. 
Azzal a folyamodvánnyal, mely az iskola 
bevégeztével állás, a betegségben szabad-
ságot és szükségben segítséget kér, egy élet, 
egy jövő sorsa dől el. Akinek lelkét nem 
hatja át az ilyen ügyek intézésének rend-
kívüli felelőssége, annak nem lesz helye a 
jövő Magyarország hivatalaiban. Le kell 
fokozni a bürokrácia holt formaságainak 
jelentőségét és keresni kell a kapcsolatot a 
lüktető élettel, alkalmazkodni kell az ele- J 
ven élet ezernyi változatihoz". 

Akinek a lelkéből ily mélegség sugárzik 
ki tisztviselőtársai iránt, mert hiszen ma is 
a második fizetési osztályban lévő tisztvise-
lőnek tart ja magát, aki szívének minden 
dobbanásával, lelkének egész hevületével 
szerencsétlen hazájának feltámadásáért dol-
gozik, arról igazán lepattan minden apró-
cseprő gáncsvetés, minden rosszindulatú 
kritika. 

Már évekkel ezelőtt azt írta a „Néptaní-
tók Lapja" Klebelsberg Kunó grófról, hogy 
messzire néz a jövőbe, s éles szemmel, mele-
gen érző szívvel ismeri fel és erős akarattal 

hajtja végre a tennivalókat. Sokat, folyton 
dolgozik, nem azt keresve, amit végezni 
kellene, hanem amire legnagyobb szüskég 
van s lelkét adva mindenbe, amit megbíza-
tásai reá rónak. 

Az ünneplés, amelyben a kultuszminisz-
térium tisztviselői Klebelsberg Kunó gró-
fot részesítette, nem köteles hódolat, nem a 
köteles tisztelet a miniszter iránt, hanem 
igenis, a köztisztelet, a közszeretet jutalma 
a minisztérium tisztviselői részéről a nagy 
koncepciójú, a szellemi fölényével impo-
náló, igazságos és jóságos lelkű barát, a 
minisztérium legelső tisztviselője iránt. 

Az ifjúság kultusza. 
I r t a : Novy Ferenc, 

budapesti áll. tanítónőképző-intézeti tanár. 

A hanyat lás korának első szakát éljük; azt 
az időt, mikor már felocsúdtunk a kábulatból, 
s okulva a múlton a jobb jövő biztosításának 
keressük a módozatait. Egyik része a milliók-
nak már meg is találta — az anyagi erő ténye-
zőiben, a másik rész még csak keresi azokat 
a szellemi és erkölcsi erő útján. Hazai Samu 
vezérezredes az összeomlás tanulságaként a 
„nemzeti erő" elméletének széleskörű tanítását 
ajánlja a pedagógusoknak.* A kultuszkormány 
most építi ki az iskolánkívüli népművelés gon-
dolatát. Nyilvánvaló bizonysága ez annak, hogy 
az iskola hatása a nagy tömegekre csak a ser-
dülés idején érvényesült, annak végeztével min-
den ízével elszakadt az iskolától, amiben a/, 
oktatásügyi szervezetnek is minden bizonnyal 
része volt. 

Az iskolánkívüli népművelés megvalósításá-
val már néhány évtized óta kísérleteznek, míg 
végre most a komoly megszervezés alkalmából 
egyik helyen a pedagógusoknak és más társa-
dalmi egyéneknek olyan spontán tömörülésére 
vezetett, amilyenre azelőtt még gondolni serr, 
lehetett. Minthogy ez már cselekvés, megindu-
lás az egyedül lehetséges úton, érdemes vele. 
mint ta lán az országban az első ilyen jelen-
séggel, részletesebben foglalkozni s fejlődésé-
nek gyakorlat i lehetőségeit keresni. 

A tömörülési mozgalmat Remiinger Flór is 
csongrádi áll. polg. isk. igazgató előadásának 
hatása a la t t a csongrádi tanítói járásköri ülés 
határozataként Boér Antal áll. el. isk. igazgató 
szorgalmazta s 1923 nov. 11-én megalakult a 
„Csongrádi pedagógiai kör" a következő isko-
lák tanerőinek részvételével: áll. elemi nép-
iskola, áll. földmívesiskola, áll. polgári fiú- és 
leányiskola, áll. főgimnázium, hozzájuk csatla-
koztak mint előadók: orvos, állatorvos, gazda-
sági és borászati felügyelő; a polgármester pe-
dig a közigazgatás részéről a legmesszebbmenő 
támogatást helyezte kilátásba. 

A szorosabb tömörülést kényszerűségi ok: az 

* Budapesti Hírlap 1922. évi márc. 28. száma. 
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iskolánkívüli oktatás "egységesebb vezetése in-
dította meg. De már ennek a körnek egységes 
akarattal megválasztott vezetője, Jaeger Imre 
főgimnáziumi igazgató, éles diagnosztikával 
maga jelezte, hogy az egyhelybeli értelmiség-
nek ez a társulása nemcsak kifelé szolgálja a ! 
nemzetnevelés nagy célzatát, hanem befelé, a 
pedagógusok társadalmába is ú j szellemet visz. 

Egyik megállapítása, hogy ezután talán nem 
fognak az egyhelybeli pedagógusok mint ide-
genek egymás mellett elhaladni; foglalkozni 
fognak a sa já t mesterségükkel is, azt nem fog-
ják restelni, még akkor sem, ha a társadalom 
részéről tapasztalt megbecsülés továbbra is a 
régi marad. Lehetetlen felfogás az, hogy a 
gimnázium munkájában lényegileg mást lehes-
sen látni, mint az elemi népiskoláéban. Vég-
eredményében ez a társulás hasonlít az ügy-
védi kamarához, ahol egyfoglalKozású egyének 
egymástól is tanulnak. A pedagógus jellem-
rajzához azonban hozzátartozik a „kész ember 
vagyok" felfogás, ami foglalkozásával járó 
helyzetéből megérthető ugyan, hiszen a fejlet-
len tanulóval szemben ő a fejlett, a „kész em-
ber", aki mindig kritizál, de ő maga nem bír ja 
el a kritikát. Ámde ez az egyoldalú, pedagógusi 
öntudat egyben félszeggé, szögletessé is teszi a 
társadalom szemében, amely nem rokonszenvez 
vele. Szükség van tehát arra, hogy a pedagó-
gusok egymástól is tanuljanak. 

A másik megállapítása, hogy a pedagógusok-
nak meg kell tanulniok egymás kr i t ikájá t oly 
tárgyilagos mederben tartani, amint azt meg 
tudja tenni az orvos, ügyvéd, ellenkező esetben 
ezek a találkozások hamarosan el fognak nép-
telenedni. Minden iskolafaj munkása a másik 
kollégája melletti munkájában nyomja el ma-
gában a föl-fölmerülő hátsó gondolatokat, hi-
szen ezek az iskolafajok szoros kapcsolatban 
vannak egymással. 

Végül a magyar embernek arra az ismert jel-
lemvonására utalt, amely kitűnően ért a kere-
tek megalkotásához, de azok kitöltésével mól-
nem sokat törődik. Reméli, ez a kör e tekintet-
ben is kivétel lesz. 

* # # 

A helyi kultúrtényezőknek ilyen kultúr-
blokká egyesülése kellő agilitás és kitartás 
mellett igen szép fejlődési lehetőségeket rejt 
magában. A fenti megállapítások rámutatnak 
a legközelebbi belső átalakulásra, amely a sze-
mélyekben fog végbemenni. A pedagógusok sű-
rűbb személyi érintkezése helyesebb értékelé-
sekhez vezet, magasabb szempontú távlatot 
nyit az egyes munkakörök helyét és súlyát 
illetőleg, aminek eredménye, hogy az egymás 
mellett azonos magas cél szolgálatában álló 
iskolafajok elvesztik gyárszerű jellegüket, ha-
tásuk a tömegekre termékenyítőbb lesz. Gyár-
szerű a munka, ha benne a munkás a szélső-
ségig vitt munkamegosztás mellett az árúk tö-
megén éppen csak a neki kiosztott részletet 
végzi, az eredményt talán nem is látja. Persze, 
hogy lelkét, ambícióját abba bele nem viheti, 
mert az egyformaság azt a lelket elöli, de maga 
a készítmény is silányabbá, tömegcikké válik 
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abban a lelketlen nagy üzemben. Gyárszerű az 
iskola munkája is, ha a művelésre átvett nem-
zedék tömegben kerül évről-évre egyik peda-
gógus kezéből a másikéba, egyik iskolából a 
másikba, (egyik gépből a másikba), anélkül, 
hogy az a másik pedagógus a bizonyítvány 
kalkulusán kívül egyebet is tudna a „munkába 
vett anyagról", avagy hogy annak a növendék-
nek további sorsával törődnék. A növendék 
idegenül kerül ki az iskolából csakúgy, mint 
szülei köréből is, ha ott kevés melegséggel ta-
lálkozott, ha magára volt hagyatva. A gyer-
meki psziché ugyanis csak hosszú ideig tartó 
behatások alat t vesz föl határozott i rányú fej-
lődést. Sűrűen változó behatások színtelen 
egyéniség alakulására vezetnek. 

Ha tehát a pedagógusok tömörítésének első 
következményeként a szubjektív átalakulás 
már végbement, mint első objektív eredmény 
az egyhelybeli vskolafajoknak hézagtalan, szo-
ros arcvonalba helyezkedése fog beállani. Elő-
térbe kerül az i f jú nemzedék, mint cél s az 
iskola mint irányító eszköz mozgékonyabb te-
vékenységre pezsdül. Az elemi népiskola érdek-
lődő figyelemmel fogja kísérni a középfokú is-
kolába került volt növendékeit, a középfokú is-
kola pedig már előzőleg az elemi iskola negye-
dik évfolyamában érdeklődik leendő növendé-
kei dolgai i ránt . (Erről való gondolataimat 
már kifejtettem a Magyar Paedagogia 1911-i 
évfolyamában.) 

Második objektív eredmény: a serdülő nem-
zedék megérzi, hogy sorsával az otthonon kívül 
is törődnek. Kellemesebb légkör lesz számára 
az iskola, jobban fog hozzásimulni, érzelmi ka-
pocs fűzi majd hozzá, mint gyermekkorának 
kedves emlékű helyéhez. 

Ennek az érzelemnek tudatos ápolása' vala-
mennyi egyhelybeli iskola részéről a legfonto-
sabb nevelési tényező, amely közvetlenül a lo-
kálpatriotizmushoz, végeredményében pedig a 
hazaszeretethez vezet. 

A közvelten cél tehát a lokálpatriotizmus-
nak minden eszközzel, legfőként pedig népszerű 
eszközökkel való fejlesztése. Elemei: a közös 
hely, a közös élményekre (küzdelmekre, örö-
mökre) való emlékezés kellemes érzelme, vala-
mint az összetartozás tudata. Hatása: a társa-
dalmi különbségek tompulása s szervesebb 
együttműködés közös célokért. Föltételei a ma-
gyar nép érzelemvilágában föltétlenül megvan-
nak. Szükségtelen részletesen rámutatni azokra 
az okokra, amelyek miatt a magyar nép lokál-
patriotizmusa sokat veszített erejéből, avagy 
bizonyítani a magyar fa jnak szülőföldjéhez, 
falujához való ragaszkodását, amely vonás 
pedig jellemének alapjához tartozik. 

Az iskolának ez a befelé való munkája azon-
ban kifelé is hat. A gyermeken keresztül a szü-
lőkig eljut s azokon át a községi élet egyéb 
megnyilvánulásában is érezteti hatását. 

Ezúttal csak a r r a a formára akarok rámu-
tatni, amely a fenti cél érdekében a legnép-
szerűbb s azért talán leghatásosabb eszköznek 
kínálkozik. Ez a forma az ifjúság kultusza 
olyan értelemben, hogy az i f júság, mint a nem-
zeti (s ezen belül községi) élet leendő akt ív 
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részese fáradságos évi munkája után rövid 
időre az érdeklődés homlokterébe állíttassék, 
ünnepélyes, komoly keretek között. Legalkal-
masabb időpont erre a tanév vége, június vala-
melyik vasárnapja vagy Péter Pá l napja, mint 
a község „diáknapja'". Ez a helybeli tanuló-
nemzedék nagy ünnepe, mikor mindenki szeme 
az i f júságra irányul, amikor a nagy közösség 
seregszemlét tar that , milyen „gyümölcse lesz a 
fának". 

Ilyen ünnepség azonban a vázoltam szellem-
ben csak akkor lesz ható tényezővé, ha 1. a 
helybeli hivatalos és erkölcsi tényezők tel jes 
belevonásával folyik le; látnia kell ugyanis a 
közönségnek, hogy az iskola a társadalmi élet 
alapvető tényezője; hogy annak sikeres mun-
káján buzgólkodik a helybeli egész társadalom; 
résztvesz tehát benne az elöljáróság, az egyhá-
zak, a közéleti tényezők minden erkölcsi fak-
tora, a gazda-, iparos- s kereskedői társada-
lom képviselete; 2. szükségképen kiterjed a 
helybeli iskolák minden f a j t á j á ra , mindkét 
nembeli i f júságra, mert az érzelmi közösség, az 
összetartozás tudata, az egymás megbecsülése, 
a munkamegosztásnak a rátermettség a lapján 
való megértése mint közszellem csak így neve-
lődhetik bele az ú j nemzedékbe. 

A diáknapnak tárgya tehát az i f júságnak, 
mint a nemzeti közszellem letéteményesének 
kultusza. Tartalma: az összeomlásban deval-
válódott nemzeterkölcsi értékeknek valorizá-
lása azzal, hogy azokat széles néprétegek élet-
elvükül elfogadják. Terjedelme: a nemzeti erő 
mindenirányú megnyilatkozásának ápolása (a 
mult nemzeti és helyi hagyományai, a jelen 
megjavítása, az i f júság megsegítése). 

A diáknapnak mind jelentősebb kiépítése 
csak évről-évre való fokozatos bővítgetéssel, 
előzetes tervszerű munkálatok alapján történ-
hetik, aszerint, amint az anyagi eszközök sza-
porodnak, a helyi anyaggyűjtés feldolgozódik 
s a lakosság érdeklődése mindinkább fokozó-
dik. Ezt pedig csak dekoratív eszközökkel lehet 
elérni. 

A diáknap fenti elvek figyelembevétele mel-
lett részleteiben ekként alakulhatna ki: I . része 
az iskolai év berekesztése házi ünnepség kere-
tében, II. része az iskolák egyesített nyilvános 
ünnepe (a diáknap) a község részvételével. 

I. A házi ünnepet minden iskola a szülők és 
érdeklődők belevonásával külön rendezi. Pont-
jai a szokásos évzáró ünnepségek számai. Lé-
nyeges kelléke azonban az if júságra, annak 
végzett munkájára vonatkozó adatok grafikon-
szerű feldolgozása tanulságos csoportosítás-
ban, s közzététele (kifüggesztése) plakátszerű 
ábrázolásban. Szükséges, hogy ezek a statiszti-
kai adatok lelkiismeretes elbírálás a lapján a 
tanulók egyénenkinti fejlődési tendenciáját fel-
tüntessék. Tehát évenkint különböző szempon-
tok szerint összeállított névsorok, illetőleg ta-
nulmány (tantárgyak) ügyesség, szorgalom, 
testi erő stb. szerinti rangsorok alakulnak, me-
lyekben mindenki szám szerinti helyet foglal 
el. Ennek a helyi számnak .viszonya a tömeg-
számhoz adja meg munkájának értékét, fejlő-
désének, illetőleg munkabírásának az adottsá-

gokhoz viszonyított fokáf. (Pl. 30/x és 40/x azt 
jelenti, hogy A) tanuló 30 közül az x-ik helyre 
jutott, míg B) tanuló 40 közül ugyanarra a 
helyre, ami utóbbinak előnyét jelenti.) Az ilye-
tén rangsorolás ugyanis többet jelent a négy 
vagy öt osztályba való sorolásnál. Fokmérője 
az a tanuló saját helyzetének a tömeghez viszo-
nyítva, élesebb mutatója saját énjének. A taní-
tóra pedig jelenti világosabb áttekintését a ta-
nuló fejlődésének. Nem egyéb ez, mint felhasz-
nálása az i f júságban megnyilatkozó természe-
tes és egészséges ambíciónak és így a szelek-
cióra alkalmas egyének számára hajtóerő. 

Gondoskodni kell arról, hogy az éveken át 
első r ang ra vergődött tanulók emlékezete abban 
az iskolában tovább is fennmaradjon. Alkal-
mas erre „a legjobbak táblájá"-nak rendszere-
sítése. (Díszesebb fatábla, melyre évenkint a 
távozó elsőrangúak nevei beleégettetnek. Pél-
dául: „Bakos László János fla", a szülők neve-
lési gondjainak elismeréseként az apa nevének 
szereplése is fontos.) Ilyen tehetségeseknek er-
kölcsi és anyagi támogatását további tanulmá-
nyaikban biztosítani, a vezető körök figyelmét 
reájuk felhívni, szintén az iskola feladata. 
Ezért ezeknek nevei a diáknapon közszemlére 
kitétetnek; ha van, a helyi lapba belekerülnek. 

II. A diáknap a házi évzárót követő ünnepen 
az egész község részvételével délelőtt, lehető-
leg a hősök emlékszobra előtt tartható meg. 
Rendezésének föltételei: a kellő meghirdetés; 
az elöljáróság vezető szerepe a rendezésben, s a 
dekoratív külső biztosítása. Pontjai lehetnek: 
tábori mise az ünnepség színhelyén; megemlé-
kezés a hősökről, évenként 1—2 hős tetteinek 
ismertetése (a rokkantak, vitézek, hadviseltek 
jelenlétében); a helybeli i f júság munkájának 
eredménye; a beiskolázottság állapotának is-
mertetése, a születési statisztikának össze-
vetése az előbbivel stb. A statisztikai adatok-
nak népszerű módon való bemutatása révén 
idővel fel lehet t á rn i a nagyközönség előtt a 
helység egész képét, elmaradottságát egyik 
vagy másik tekintetben a környező vidék egyéb 
helységei mellett. Ez adatok feldolgozása ter-
mészetesen befektetést igényel, ami azonban 
bizonyára nem marad haszon nélkül a közre 
nézve. Az egy-két énekszámmal vagy szavalat-
tal ünnepélyesebbé emelt ilyetén műsor a dél-
előttöt kitölti. 

A délután az i f júság jutalmazásaként játé-
kok, ügyességi gyakorlatok bemutatásával s az 
i f júság megozsonnáztatásával tölthető ki. A 
házigazda szerepét természetesen a község vi-
seli tehetségéhez és áldozatkészségéhez mérten. 

# * « 

Nem kétséges, hogy az if júságnak ez a hely-
beli kultusza szervesen belefonódik azokba az 
eszmeáramlatokba, amelyek keresve kuta t ják a 
realizálás formáit. Az is kétségtelen, hogy az 
iskolának kell j ava részét vállalnia a munká-
nak, csak az a kérdés, hogyan? Ha azonban 
minden falu, város pedagógusai úgy fognak 
össze, mint a csongrádiak, bizonyos, hogy a 
megújhodás folyamata csakhamar megindul s 
új , jobb nemzedék kerül a küzdők sorába. 
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A kisgyermek lelki élete. 
I r t a : Stern W. Ford í to t ta : Kenyeres Elemér. 

V. 
Az újszülött. 

3. A tuckit kérdése. 
Van-e az újszülött gyermeknek tudata? És ha 

van, milyen természetű a tudat tartalma? 
Az uralkodó felfogás szerint a nagyagy a 

tudat tulajdonképeni szerve, tudatot tehát 
csak annyiban tulajdoníthatunk az újszülött-
nek, amennyiben nagyagya képes a műkö-
désre. Néhány évtizeddel ezelőtt még azt hit-
ték, hogy erről egyáltalában nem lehet szó. Azt 
gondolták, hogy az érzékszervektől a nagy-
agyba és a nagyagyból a mozgás szerveibe ve-
zető idegpályák még annyira fejletlenek, hogy 
az újszülött minden szem.oniotorikus tevékeny-
sége pusztán a kéreg alatti pályákon, tehát a 
tudat minden részvétele nélkül, tisztán reflex-
mozgásként játszódik le. Flechsig vizsgálatai 
óta tudjuk, hogy ezek a pályák már a születés 
pillanatában a fejlődés különböző fokain van-
nak és az élet első heteiben nagyon hamar tö-
kéletesednek; ez nem változtat azon, hogy az 
újszülött legnagyobb részben még reflex-lény, 
emellett azonban már meg lehetnek benne a 
tudat első nyomai, amelyek azután .gyorsan 
élénk és sokoldalú lelki életté fejlődnek ki. 

Kendkívül vigyáznunk kell persze, ha az új-
szülött ezen elemi tudatáról megfelelő képet 
akarunk alkotni. Kétségtelenül nem szabad 
beleértenünk semmi tulajdonképeni értelmi és 
akaratszerű tudatjelenséget; sem veleszületett 
képzetről, sem szemléletről nem lehet szó, azaz 
az újszülött nem képes a külső tárgyakat és 
folyamatokat, mint ilyeneket fölfogni, végre 
nem képes tudatosan akarni vagy törekedni. Az 
egyetlen, amit bizonyos mértékben jogosan föl-
tehetünk, csupán valami tompa, homályos tu-
datállapotok, amelyekben szenzorikus és emo-
cionális részek még elválaszthatatlanul egy-
másba olvadnak, amelyeket tehát „érzéki ér-
zelmi állapotok"-n&k, vagy pedig „érzelem-
mel járó érzetállapotok"-nak nevezhetünk. Kel-
lemes vagy kellemetlen érzelmi állapotoknak 
meglételére már az első napoktól kezdve követ-
keztethetünk a test egész habitusából, az arc-
vonásokból és a sírás kifejező mozgásából. 

Az említett érzéki érzelmi állapotok is már 
két típusban lépnek föl. Egyrészről a szerve-
zet belső folyamataihoz kapcsolódnak (sírás 
éhség miatt, jólérzés jóllakottságkor); ez 
esetben érzelmileg színezett szervi érzetekkel 
van dolgunk. Más részről a külső ingerekre 
következő reakciókat kísérik (ellenszenv ke-
serű ízű anyagokkal szemben, világosság felé 
való fordulás) és ekkor már az érzéki érzet sa-
játos komponenseit tartalmazzák. Ez az elkülö-

| Gyógytorna 

nülés fontos, mert ez az előföltétele az én és a 
külső világ későbbi tudatos megkülönbözteté-
sének. Az első f a j t á j ú tudatállapotok mind-
inkább a személy sa já t szubjektív állapotának 
szimptomáivá válnak; a második fa j t á júak pe-
dig lassankint szemléletekké alakulnak és így 
a külső tárgyak világának jeleivé lesznek. Kez-
detben azonban nincsen én-tudat, sem tárgy-
tudat, hanem a kettő együtt van egy differen-
ciálatlan őscsirában. 

Az érzelmeknek két i rányát kell megkülön-
böztetnünk: kellemes és kellemetlen érzéseket; 
kérdés, hogyan oszlanak meg ezek az újszülött-
ben1? Erre a kérdésre meglehetősen egyezően 
akként felelnek, hogy az újszülöttben túlnyo-
móan a kellemetlen érzések az uralkodók. Az 
újszülött tipikus kifejező mozgása ugyanis a 
sírás, tehát á kedvetlenség legerősebb jele; ez-
zel köszönti világrajöttét, ezzel kíséri hogy-
létének minden zavarát, míg a kedv megfelelő 
jele, a nevetés, az újjongás, de még a leggyen-
gébb mosoly is még teljesen hiányzik. Schopen-
hauer abban a körülményben, hogy mindjárt 
a lét kezdetén a fájdalom az uralkodó, egyene-
sen érvet látott pesszimizmusa mellett; Kant 
pedig az újszülött sírását úgy magyarázta, 
hogy az az emberi szellem tiltakozása az ér-
zékiség bilincseibe való kényszerítés ellen. 

A gyermek pontosabb megfigyelése és a 
tényállás behatóbb megfontolása azonban sok-
kal enyhébb felfogásra vezet. Először is az 
érzés kifejezése és a valóságos érzés közti vi-
szonyt másképen kell értékelnünk a csecsemő-
nél, mint idősebbeknél. Mi, felnőttek, a sírást 
mérhetetlenül heves, nem gátolható fájdalom 
jelének ismerjük; a gyermeknek azonban ez az 
egyedüli eszköze rossz érzéseinek kifejezésére 
s azért már olyan érzésekkel kapcsolatban is 
megjelenhetik, amelyeknek aránylag tompa és 
mérsékelt kedvetlenségi jellegük van. Azután 
meg téves is a kellemetlen érzést az újszülött 
egyedüli érzésének állítani. A langyos fiirdő-

. ben lévő vagy jóllakott és tisztába tett gyer-
! mek kétségtelenül azt a benyomást teszi, hogy 

jól érzi magát; ezt természetesen csak az veszi 
észre, aki a gyermeket egészen közelről figyeli, 
míg a távolállók — különösen az agglegények, 
mint Schopenhauer és Kant — inkább csak a 
nagyon erős sírásáról ismerik. Az azonban, 
hogy a gyermek kellemes érzései sokkal gyen-
gébben nyilvánulnak, mint a kellemetlenek, 
nem csupán a kétféle érzés különböző erejéből, 
hanem főleg célszerűségi okból következik: 
a kellemetlen érzés ugyanis segítést kíván, te-
hát vészjelre van szüksége, a jó érzésnek meg 
nincs. . 

Mindazáltal Preyernek azt a megállapítását, 
hogy „az emberi élet első szakasza a leg-
kevésbbé kellemesek közé tartozik", találónak 
mondhatjuk. De nem is csoda, ha az életmód 
átmenet nélküli megváltozása, mely az új-
szülött gyermeket hirtelen addig nem ismert 

jó és rossztartású gyermekeknek. Z a n d e r felnőtteknek is. H ö . é s f é n y f i i r d ö k izületi és rheumás 
betegségek ellen. Vízkúrák, maszázs, inhalatorium. üdítő soványítás, napfürdő , villamozás 
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mindenféle zavaroknak teszi ki, eleinte kedve-
zőtlen hatású a gyermek hogylétére; csak las-
sanként következhetik be a hőmérséklet, a táp-
lálkozás stb. ú j föltételeihez való alkalmazko-
dás s állhat helyre a szervezetnek a születéssel 
megzavart egyensúlya. Föltehető, hogy homá-
lyos, érzelemszerű tudatállapotokban mindez 
tükröződik. 

A készségek fejlődése. 
1. A csecsemő „tanulása". 

A készségeknek mekkora tömegét „tanulja 
meg'' a gyermek élete első évében! Megtanul 
fölegyenesedni, fejet szabadon tartani , ülni, 
mászni, csúszni, állni, járni, üvegből inni, szi-
lárd táplálékot enni; sokféle módon fogni; ját-
szani papirossal, babával, csörgővel, kanállal, 
emellett a legkülönbözőbb tevékenységeket 
viszi végbe: összegyűr és szétszakít, ide-oda 
mozgat, ráüt, eldob stb., megtanul mind válto-
zatosabban gőgicsélni, hallott szavakat és lá-
tott mozgásokat utánozni, megtanulja végre a 
bonyolult produkcióknak és közvetlen célt szol-
gáló beállításoknak egész sorát, — mindez egy 
évre oly nagy anyag, amennyit később a leg-
kiválóbb iskola sem tud még csak megközelí-
tően sem elvégezni. 

E fejlődés külső eredményét, t. i. a nem-
tudástól a tudáshoz való eljutást közös név-
vel „tanul ás'-nak mondjuk. Ennek azonban 
egyáltalán nem felel meg egy mindenben egy-
forma belső folyamat, sőt a tanulási folyamat 
pszichológiailag egész mást jelent, aszerint, 
hogy főfeltételei a gyermekkel veleszületett 
vagy pedig szerzett sajátosságoktól függnek-e. 

a) Az ösztönök érése. Mivel az ösztönök „ve-
lünk született" képességek, könnyen azt gon-
dolhatjuk, hogy azok kezdettől fogva készek; 
vagy pedig ha megengedjük is, hogy nem min-
den ösztön tud az élet kezdetén működni, mégis 
azt várjuk, hogy legalább is föllépésük pilla-
natában rögtön teljes erejükben működnek és 
nem haladnak át lassú fejlődési folyamaton. 
Ez a felfogás bizonyos mértékben (ha nem is 
egészen) találhat az állati ösztönökre,1 az em-
ber ösztöneire azonban nem érvényes. Már elő-
zően láttuk, hogy csak két ösztön van meg szü-
letéskor; s ezek közül is csak az egyik (a szo-
pás ösztöne) működik rögtön tökéletesen; a 
másik (az odafordulás ösztöne) csak kezdetle-
gesen; több ösztön pedig egyáltalán nincs még 
ekko ,\ 

Egész sor ösztön lassú kifejlesztése ép-
pen az első évnek egyik főfeladata. Hogy e te-
kintetben csakugyan mennyire belső folyamat-
ról s nem külsőleges átvételről van szó, kitűnik 
abból, hogy föllépésük sorrendje is meglehető-
sen állandó. 

A testmozgásokban való ösztönös készségek 
körülbelül a következő sorrendet követik a 
fejlődésben: az első negyedévben a normális 
gyermek megtanulja a fejét emelni és szaba-
don tartani, a második negyedévben a fölegye-

1 A madaraknak is kell „tanulmok" a repülés ösztönös 
képességét. 

nesedést és az ülést (először támaszkodva, az-
után e nélkül), a harmadik negyedévben az ál-
lást és a csúszást, a negyedikben a járást, s 
kb. az első év vége felé történik az első önálló 
lépés. 

A tárgyakra irányuló ösztönös készségekben 
pedig a következő egymásutánt lehet megálla-
pítani: az első negyedévben tökéletessé válik a 
fejnek és a szemnek már az újszülöttben is jel-
zett odaforduló mozgása: a szemnek valamire 
való szögzése (a fixirozás), a szemmel való kö-
vetés és a figyelés. A második negyedévben a 
fogás jut előtérbe (Sigisniund szerint a gyer-
mek ekkor „Greifling" [fogó]), míg a fél- és 
háromnegyedéves gyermekben az utánzás vá-
lik feltűnő tevékenységgé. 

Az elsorolt készségek mindegyike először 
csak csirájában és tökéletlenül jelentkezik és 
lépésről-lépésre halad az önálló használatig. Ez 
tehát szabályszerű tanulás. De, hogy ez a tanu-
lás milyen alapvető módon különbözik a tisz-
tán empirikus úton történő tanulástól, kivilág-
lik, ha a két tanulásmód nagyon jellemző for-
mái!' egymás mellé állítjuk. Hasonlítsuk össze 
pl. a csecsemő fognitanulását az iskolás gyer-
mek írnitanulásával, a járni tanulást a kerék-
pár czui tanulással, a beszélni tanulást a latin 
tanulással s mindjár t látjuk, hogy a kis gyer-
mek tanulása nem más, mint belső erők meg-
erősödése: itt a szervezetben adott lehetőségek 
valósággá válnak, míg az írás, kerékpározás és 
idegen nyelv tanulás sohse fejlődnék ki ben-
nünk belső indításra, hanem teljesen a bemu-
tatás, oktatás és útbaigazítás tapasztalati té-
nyezőin fordul meg. 

A. csecsemő ösztönös tanulása azonban nem 
automatikus, önmagától értődéssel megy 
végbe, hanem a gyermek nagyon primitív aka-
ratának részvétele is szükséges hozzá. Figyel-
jünk csak meg egy háromhónapos gyer-
meket, akiben a fölegyenesedés ösztönszerű tö-
rekvése fölébredt: mily fáradhatat lanul igyek-
szik ágyának vagy kocsija szélének, mint tá-
masztéknak felhasználásával hatalmas erőki-
fejtéssel felhúzni magát és hányszor próbál-
kozik ú j ra és ú j ra , ha még annyiszor vissza-
esik is, míg végre ereje cserben hagyja. Ezek 
kétségtelenül egyszerű törekvések, amelyeket 
a figyelemnek erős összpontosítása kísér. Ha-
sonlót tapasztalhatunk a szüntelen tartó fogás-
gyakorlatokban s valamivel később az utánzás 
és csúszás kísérleteiben stb. Nem valószínűtlen 
tehát, hogy a gyermek akaratereje már itt 
a ra t j a első sikerét: két gyermek közül, akik 
egyformán egészségesek és erősek s akikben az 
ösztönös hajlamok egyformán fejlettek, az erő-
sebb akaratú tanulja meg hamarább ezen haj-
lamok érvényesítését. 

Az ösztönök érése külső befolyásoktól sem 
egészen független, legalább is az érés meneté-
nek (tempójának) és az eredmény jobb vagy 
kevésbbé jó minőségének kialakulásában ezek 
is közrejátszanak. A rossz táplálásnak pl. az a 
következménye lehet, hogy a gyermeknek csak 
jóval később lesz annyi ereje, hogy fejét föl-
emelhesse, fölegyenesedjék, csússzék és járhas-
son; nagyon szoros bepólyázás azt idézheti elő, 
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hogy a kéznek és a lábnak bizonyos mozgások-
hoz szükséges hajlékonysága sokáig nem lesz 
meg. Elhanyagolt gyermekeknek néha egysze-
rűen nincs alkalmuk e készségek begyakorlá-
sára és érvényesítésére; igen kevés olyan tárgy 
ju t a kezükbe, melyen a fogást megtanulhat-
nák, r i tkán kerülnek olyan helyzetbe, amely-
ben az üléshez szükséges izom-megfeszítéseket 
és a lábnak a járáshoz megkívánt beidegzését 
gyakorolhatnák. Viszont jó táplálás és szerető 
gondozás az ösztönös készségek fejlődését is 
előmozdítja és megfelelő körülmények közt 
gyorsabbá teszi. 

Tehát bizonyos tekintetben már i t t beszélhe-
tünk a „csecsemő neveléséről"; természetesen 
csak közvetett módon történő nevelésről lehet 
szó; gondoskodhatunk ugyanis arról, hogy az 
időnként érésre törekvő készségeknek elegendő 
erő és alkalom álljon rendelkezésükre a kifej-
tésre és gyakorlásra. Minden közvetlen meg-
taní tani akarás természetellenes és könnyen a 
gyermek ellen vét az a türelmetlen anya, ki a 
gyermekét mindenáron jár ta tn i a k a r j a ; türel-
metlensége ugyanis gyakran a még nem elég 
erős lábszárak elgörbülését vonja maga után. 

b) A tapasztalásból való (empirikus) tanulás. 
Az ösztönös működések, az emberi nem ez 
egyetemes örökségei, főbb vonásaikban az ösz-
szes normális gyermekekben egyformán fejlőd-
nek, e készségek mellett azonban már a csecse-
mő is egész sorát t anul ja meg azoknak a kész-
ségeknek, amelyek ta r ta lmukat és a lak juka t te-
kintve teljesen a külső világ termékei. Magá-
tól értődőén föl kell tennünk, hogy bizonyos 
belső képességek teszik ezt a tanulást lehetsé-
gessé; azonban e képességeknek bizonyos tar-
talmú cselekvésekké, szokásokká és gépiesen 
begyakorlott fogásokká való átalakí tása ter-
mészetesen a környezet sajátos hatásának 
müve. Így a gyermekek egymástól való külön-
bözősége már itt megkezdődik. 

Bizonyos mozgási készségeknek a tapasz-
talás ú t j án való megtanulása az emlékezet-
nek és az asszociációnak ugyanazon alap-
elvein nyugszik, amelyeket a következő sza 
kaszban a képzetek területén közelebbről fo-
gunk megvizsgálni. Éppen úgy van emlékezet 
a mozgások, mint az érzéki benyomások szá- ! 
mára : a gyermeknek véletlenül létrejött vagy 1 

a felnőtt által irányított minden mozgása meg-
könnyíti a mozgásnak következő alkalommal 
történő ú jabb végrehajtását , mindaddig, míg 
az már egészen célszerűen, automatikusan 
megy végbe. Több mozgásnak bizonyos alkal-
makkor létesült minden kapcsolata, a gyakori 
ismétlés által annyira megerősödik, hogy vé-
gül csekély indító ok is elég az egész láncolat 
jólrendezett lepergésére; így gyakran nagyon 
bonyolult cselekvések keletkeznek. Végül asszo-
ciációk létesülnek az érzéki benyomások és a 
gyermeknek egyidejűleg végrehaj tot t mozgá-

sai közt, még akkor is, ha a mozgások nem áll-
nak is természetes és a gyermeknek érthető 
összefüggésben a benyomásokkal; tehát empi-
r ikus „sensomotorikus kapcsolatok" keletkez-
nek. 

Az empirikus tanulás utolsó fa ja a legfeltű-
nőbb s azért a laikus előtt a legismertebb: 
ilyenek a dresszúra út ján elsajátí tott apró mu-
tatványok, melyeket minden gyermek tud. 
Persze a laikus ezekben legtöbbször túlságosan 
sokat lát s az ébredő „megértés" jeleinek ma-
gyarázza őket. H a a gyermek a r r a a kérdésre: 
„Milyen nagy vagy?", mindkét k a r j á t fölemeli 
is, még sem a „nagy" szót nem érti, sem azt 
nem tudja, hogy sa já t nagyságát kell megmu-
tatnia , hanem a gyakran hallott szó hangzása 
és kar ja inak vele egyidőben történő kiegyene-
sítése között a sokszori ismétlés által asszociá-
ció létesül, amely előidézi, hogy csupán a szó 
hangzása is létrehozhatja a hozzákapcsolódott 
motorikus impulzust. A gyermek ez e l já rása 
ugyanolyan értékű, mint az idomított lóé, mely 
urának bizonyos felszólítására meghatározott 
mozgást végez. 

E mesterséges és a gyermeknek először értel-
metlen dresszúrán kívül vannak közvetlenül 
célszerű dresszúrák is. Ilyen például a tiszta-
ságra szoktatás, amikor a gyermek megtanulja , 
hogy valamely helyzet és a hozzákapcsolódó 
hangok bizonyos dolgainak elvégzésére h ív ják 
föl. Ez a „csecsemőnevelés" gyakran már a 
második félévben eredménnyel jár . 

A dresszúrával szemben jelentős haladást ta-
pasztalunk az olyan esetben, amidőn különös 
körülményekre a megszokottól eltérően különös 
módon reagál a gyermek. I t t tehát a cselekvés 
változatosságát észlelhetjük és pedig időnként 
más-más célhoz szabott formájában. Azt azon-
ban, hogy az ilyen esetben a tudatos szándék-
hoz hasonló valami milyen mértékben játszik 
közre: alig lehet határozottan megállapítani. 

E r r e a határozott célú cselekvésre néhány 
följegyzést közlünk gyermekeinkről: 

Hilda 0;7—0;7V2. Abban az időben, amikor a gyermek 
mindent megfogott, ami csak kezeíigyébe került, egy 
alkalommal a céltalan fogás helyett egy másik célszerű 
cselekvést tanult. A gyermekre fürdés után gyakran rá-
adták kabátocskáját, úgyhogy karocskáit egymásután a 
készentartott kabátujjakba dugták. Egyszer az anyja, 
inkább tréfából, úgy t a r to t t a a kabát u j já t a gyermek 
ejé, hogy kényelmesen elérhette. A jobb kar já t elSre nyúj-
to t ta , a kezét az ujjnyíláshoz közeh'tette, azonban fel-
tűnő módon, anélkül, hogy a ruhát megfogta volna, egé-
szen úgy látszott, mintha tudná, hogy mit kell csinálnia. 
A következő két hét folyamán egész bizonyosokká let-
tünk e jelenség felől: a gyermek megfeszített figyelemmel 
megpróbálta kezecskéit a kabát ujjába dugni.1 

1 Scupinék ezt a célszerű beállítást akkor figyelték meg 
először, mikor gyermekük éppen még egyszer ilyen idős 
(1 ;3) volt. 

DÍJTALAN SZEMORVOSI VIZSGÁLAT 
a „REFRACTIO" S Ö w a T O S ü t í í í S S Budapast, IV., Szervita-tér 6. sz. 
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Hilda 0;8. A gyermek teli üveget kapott inni és már 
jóllakott, mielőtt az üveg kiürült volna. Mivel pedig te j 
még mindig ment a szájába, jobb kezével lassan az üveg-
hez nyúlt, megfogta a szívógummit s kihúzta a szájából, 
aztán megelégedetten mosolygott, 

A tejes üvegre vonatkoznak azok a meg-
figyelt, határozott célú cselekvések is, amelye-
ket fiúnkról jegyeztünk föl. Ez érthető is, mert 
egy tá rgy sem központja ilyen mértékben oly 
sok és gyakran ismételt, egyúttal érzelmileg 
annyira színezett tapasztalásnak. 

Günther 0;ll1/a. „Már négy hét óta maga ta r t ja ivás-
kor az üvoget és körülbelül 1 hét óta maga szabályozza 
az üveg állását úgy, hogy az utolsó cseppig önállóan 
ki tudja inni a tejét. Ivás után maga veszi ki szájából 
az üveget és játszik vele". 

Különösen a szabályozás méltó a megjegy-
zésre. Ha az üveg már majdnem kiürült, mere-
dekebben kell tar tania , hogy a maradék tej a 
szájba juthasson; a tej apadása tehát inger-
ként hat az üveg tartásának megváltoztatá-
sára. A fiú nagy étvágyában különben a mara-
dékot sem engedte el s ez éppen egy éves korá-
ban olyan próbálkozásra vitte, amely már egy-
általán nem mozgott a begyakorolt cselekvés 
út ján , hanem teljesen ú j beállítás volt (ha nem 
is sikerült). 

Günther 1;7. Ha Gj, az üveget önállóan kiürítette úgy, 
hogy már csak kevés maradt benne, akkor néha megfor-
dít ja és a fenekét próbálja szájába venni, mintha azt 
hinné, hogy onnan könnyebben hozzájuthat a maradék-
hoz." 

Most már áttérhetünk a készségek két olyan 
különleges csoportjára, amelyek az első év 
folyamán fejlődnek ki és pszichológiailag külö-
nösen érdekesek: t. i. az utánzásra és a játékos 
tevékenységre. 

A közgazdaságtan 
és társadalomtan módszere.1 

í r t a : Geőcze Sarolta. 

XV. Az ipar. 
Közgazdasági felfogásunk ferde i rányú ki-

alakulásának főoka az a merev válaszfal, me-
lyet az elmélet emberei mesterségesen vontak 
az őstermelés s az ipar közé, nem gondolva 
meg, hogy ezzel az elhatárolással éket vernek 
az egységes nemzeti gazdasági élet munkásai 
közé. Afféle Linnéi mesterséges rendszer ez, 
mely nem felel meg a nemzeti élet szervezeté-
nek. Az ipar sem gépezet, nem puszta mecha-
nizmus, hanem éppoly szerves képződménye a 
nagy nemzeti gazdasági szervezetnek, mint 
maga az őstermelés; csupán az életnek más 
megnyilatkozási formája. Legelőször tehát ezt 
a téves felfogást kell eloszlatnunk. 

A beállítás ez: Minthogy a nyers anyagok 
legtöbbjét nem lehet azon nyersiben fölhasz-

1 A megelőző közleményeket lásd a Néptanítók Lapja 
m. é. 4-5., 6—7., 8-9., 10—11., 14-15., 16-17., 
27—29., 32-33., 34-35., 36-37., 40-41., 44—45. és 
48 — 49., f. évi 1—2. számában. 

nálni, szükséges előbb azok átalakítása, feldol-
gozása. Nos, a nyersanyag feldolgozása az ipar. 
Ily értelemben ipar az, mikor a nyers gyümöl-
csöt, zöldséget megaszalják, befőzik, besava-
nyít ják vagy más konzervvé feldolgozzák; ipar 
az, mikor a tengerit vagy a búzát megőrlik, 
majd kenyérnek megsütik vagy tésztának 
megfőzik; ipar az, mikor a gazda a fűzfa-
vesszőt kosárnak megfonj a, az ákácfagallyból 
kapanyelet farag, a kivágott nyá r fá t a falu-
végi cigánnyal tekenőnek k ivá ja t ja ; mikor a 
falusi asszony a kendert megfonja, felszövi, 
felszabja, felvarrja; mikor a napraforgómagot, 
tökmagot olajnak kiütteti ; mikor a tejből vajat 
köpül, túrót hűt ki; s mikor a gazda a szőlőből 
bort, lőrét, törkölypálinkát készít. Eredetileg 
minden ipar ilyen családi vagy gazdasági ipar 
volt; csak idővel, a differenciálódás folytán, vál-
tak külön az egyes iparágak, fejlődtek idővel 
önállón naggyá, sőt óriás méretűvé. Eredetileg 
mindegyik az őstermelésből nőtt ki s abban 
gyökerezik. A székely ma is maga ácsolja az 
épületnek való fát, maga építi fel házát, maga 
fa rag ja ki kapuját, még a kemencét is maga 
rakja belé. Ugyanúgy a gyarmatos is, — ahol 
mesterember még nincs, maga mesterkedik ki 
mindent, amire szüksége van. — A gazdasági 
élet egységét így lehet megértetni. 

A felosztásban célszerű a fejlődés természetes 
ú t já t követni. Tehát: kezdetben családi ipar, 
háztartási s gazdasági használatra, úgy, amint 
ma is többé-kevésbbé minden háztartásban, 
gazdaságban űzik; ennek kifejlettebb s némileg 
specializált formája a háziipar, amely nem-
csak házi használatra, hanem eladásra is ter-
mel, de csak otthon; s a családnak mellékjöve-
delmet biztosít; ebből fejlődött ki idővel az 
önálló kisipar s a vele kapcsolatos vándoripar„ 
mely már a teljes munkaerőt igénybe 
veszi, de viszont a család egé&z meg-
élhetését biztosítja; legkésőbbi fejlemény a 
nagyipar, amely már bonyolult szervezettel s 
nagy tőkével dolgozik; ennek is átmeneti 
a lakja a manufa'kt'úra, ahol még sok kézimun-
kát vesznek igénybe; végső kialakulása a mo-
dern nagyüzem, a gyár, amely főleg gépekkel 
dolgozik. 

A részletezésnél helyes lesz minden kategó-
riának nemcsak gazdasági, de kulturális és 
szociális, sőt nemzeti jelentőségére is rámu-
tatni. Mi ezt is — áttekinthetőség okából — 
összefoglalva adjuk . A gyakorlati kivitelben, 
persze, minden rész a megfelelő helyre kerül. 
Tehát: 

1. A családi- s a belőle kinőtt háziipar jelen-
tősége gazdasági szempontból abban áll, hogy 
a termelt javakat használhatókká teszi, ezzel 
értéküket fokozza s mintegy függetleníti a 
családot (pl. a vászonszövés a kereskedőtől, a, 
kenyérsütés a péktől, a kolbászkészítés a hen-
testől, a varrás a varrónőtől, s így tovább); 
Ez többnyire tetemes megtakarítást is jelent. 
A háziipar pedig, főleg télen, mikor a mezei 
munka szünetel, mellékkeresetet is biztosít, te-
hát a család jólétét fokozza. Kulturális jelen-
tősége abban áll, hogy a leleményt, az előre-
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látást, az ügyességet, ízlést, sőt olykor az al-
kotóerőt is fejleszti (utalás a népművészetre, 
8 a háziipart üző kalotaszegi és mezőkövesdi 
nép egybevetése a mármarösi ruthénnel, aki 
téli álmot alszik, vagy a mezőségi oláhval, aki 
kéménytelen viskójában együtt él kecskéjével 
s bútor helyett gyalulatlan deszkából tákol 
össze ágyhelyet és padot). Társadalmi jelentő-
sége abban áll, hogy vonzóbbá teszi s a közös 
munka (kaláka, fonóka) révén élénkíti a tár-
saséletet; de hasznosan is foglalja el a népet 
s ezzel elejét veszi a henyéléssel járó erkölcsi 
bajoknak. Nemzeti jelentősége abban, hogy a 
népművészet motívumait a környező termé-
szetből veszi, az otthont megszépíti s ezzel a 
népet jobban hozzáköti szülőföldjéhez s annak 
révén hazájához. 

2. A kisipar s a vándoripar gazdasági jelen-
tősége abban áll, hogy a kisfogyasztók igen 
sokféle helyi szükségletéről gondoskodik; a 
vándoriparos oly ipart űz, melyből egy hely-
ben megélni nem lehetne (pl. nincs annyi köszö-
rülni való kés, vagy hangolni való zongora), te-
hát helyről-helyre járva, ő keresi fel a dolgoz-
tatókat. A múlt század nagyipari föllendülése 
s a merkantil felfogás lábrakapása kifejlesa-
tette azt a felfogást, hogy a kisipar egy ma-
gát túlélt gazdasági alakulat, mely a nagyipar 
versenyét nem bírja ki, tehát pusztulásra van 
ítélve; a kisiparosra pedig az a sors vár, hogy 
proletarizálódván, beolvadjon a gyári bérmun-
kástömegbe. Ez részben így is történt, főleg u 
tömegcikkeket termelő iparágakban. De erre a 
felfogásra az élet rácáfol. Vannak t. i. ipar-
ágak, amelyekben a nagyipar a kisipart nem 
helyettesítheti, tehát azok mindvégig a kis-
iparnak lesznek fenntartva: pl. falusi kovácsra, 
foltozó csizmadiára, javító órásra, esernyősre, 
drótosra, kéményseprőre, köszörűsre, üvegesre, 
falusi ácsra, asztalosra mindig lesz szükség; 
de a nagyipar nem elégítheti ki az egyéni 
testi szükségletet (pl. tömegfűzőt, tömegláb-
belit, tömegkeztyűt, tömegruhát tud készíteni, 
de nem kinőtt derékra való fűzőt, orthopéd-
cipőt, kézhez szabott kesztyűt, testhez álló ru-
hát), még kevésbbé az egyéni ízlést; a művészi 
ipar legszebb alkotásai, de sőt a divat művészi 
kreációi is épp ezért mindig az egyéni munkás, 
tehát a kisipar alkotásai lesznek. (A Zsolnay-
gyár csodamajolikái is mind egyes iparművé-
szek egyéni munkái voltak; maga a gyár csak 
szervezte az ő munkájukat, tehát inkább manu-
faktura-jellege volt. Ma már — úgy halljuk — 
tömegárúgyári nivóra sülyedt le.) Ruskinnek 
igaza van: a gép sohasem pótolhatja az emberi 
kéz finomságát, az emberi agy leleményét. A 
tömegtermelés sem képes s nem is lesz képes 
soha az egyéni kistermelést mindenben helyet-
tesíteni. — Még nagyobb a kisipar társudalmi 
jelentősége. A munka természete liozza magá-
val az állandóságot s a vándoripar kivételével, 
a helyhezkötöttséget. Innen a kisiparos begyö 
kerezettsége és konzervativizmusa; neki ál-
landó vevőközönségre van szüksége, tehát ér-
deke az, hogy annak tényleges szükségletét elé-
gítse ki, még pedig a lehető legjobban. Ezért 

nem p ídálja az anyagot s időt hitvány, rossz 
munká ', hamisítványra; csak olyat készít, 
amire igazán szükség van; tehát nem fokozza 
az esztelen életigényeket, nem megrontója a 
társadalomnak. A kis-műhely szervezete mai 
napig megőrzött bizonyos patriarkális vonáso-
kat; legalább is az a végletes különbség, ami a 
nagytőkés gyárost proletár munkásától elvá-
lasztja, i t t nincs meg; a társadalmi ellentét itt 
tehát nem oly éles s könnyen áthidalható. De 
munkájában a család minden t ag ja segítheti 
— a varga felesége a bélést ragasztja, 
kis fia a cipőt hordja; ezért mintegy 
a családalapításra van utalva s a gyermek 
neki nem teher. Innen az a tény, hogy 
a városi polgárságnak legmegbízhatóbb, 
legállandóbb, tősgyökeres, legrendesebb eleme 
a kisiparos. Ez teszi nemzeti szempont-
ból is értékessé. Er rő l elég annyit , hogy a 
kommün alatt városon a régi, tősgyökeres kis-
iparos-elem éppúgy ellentállt s éppoly ellen-
forradalmár volt (még az inasa is), mint falun 
a kisgazda. Ami baj van, azt maradisága, szer-
vezetlensége s a hitel h'iánya okozza; de az inas-
és tancncokiatús s ct továbbképzés fejlesztésé-
vel, valamint a beszerző-, hitelL és értékesítő-
szövetkezetek szervezésével ezeken a bajokon 
is lehet segíteni. Ma már az egész világ gazda-
sági közvéleményében nagy változás észlelhető 
a kisiparosság j avá ra ; mindenütt belátják, 
hogy a polgári társadalomnak s a nemzeti 
i ránynak és a törvényes rendnek ez a szűklát-
körű, de szorgalmas, tisztességes, megbízható 
réteg egyik főtámasza. Azért igyekeznek azt 
megfelelő törvényhozási intézkedésekkel s kor-
szerű intézményekkel erősíteni. 

A modern társadalom életére legmélyebbre-

Helyesen válaszol 
a takarékos és okos házi-
asszony, ha más kávépótlék 
vételére akarják rábeszélni: 

„Ne fáradjon . . . Én kávé-
mat mindig csak a kávé-
darálóval ellátott 

„Valódi F R A N C K " - k a i 
főzöm. Csak azt adja nekem!" 
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ható befolyást azonban a nagyipar gyakorol, 
amely amattól főleg méreteire nézve külön-
bözik s azáltal, hogy az emberi erőt lehetőleg 
géppel helyettesíti. Ez teszi képessé a tömeg-
termelésre. De mivel egyúttal par excellence 
kapitalisztikus képződmény, többnyire rész-
vénytársasági alapon s mivel a tőkekoncentráció 
felé gravitál (a kartellek, trösztök eredetileg 
mind a nagyipari alakulatok): így végcélja 
a minél nagyobb nyereség biztosítása bármi 
áron; azért a világpiac számára termel, isme-
retlen, anonim fogyasztóközönségnek, még 
pedig nemcsak tényleg szükséges cikkeket, ha-
nem bármily cikket, aminek a verseny mai fej-
lett eszközeivel piacot tud teremteni (tehát 
fölösleges fényűzési cikket, értéktelen lim-
lomot, sőt hamisítványt, káros, mérges anyago-
kat is); és így a vi lág nyersanyagának egy 
részét nem a társadalom javára, hanem kárára 
használja fel, azaz elfecséreli, tehát a 
termelés anarchiáját idézi elő; s üzleti 
érdekből mesterséges és bonyolult érté-
kesítő szervezetével (pl. hólabdarendszer, stb. 
út ján) kész a társadalmi rétegekben eszte-
len igényeket támasztani; ezzel a munkástöme-
gek keresetének egy részét az életfenntartási 
szükségletektől elvonja s így közvetve a tömeg-
nyomort segíti elő; a tőkés és proletármunkás 
közti tátongó szakadékot a rideg viszony által 
még tátongóbbá s az áthidalást szinte lehetet-
lenné teszi; az üzleti érdekből eredő túlterme-
lés okozta válságok pedig a végletekig menő 
munkamegosztás folytán a tömeges munka-
nélküliség előidézőjévé válnak. Vagyis a mo-
dern legsúlyosaob gazdasági és társadalmi 
problémák a gyáriparból nőttek ki. Ebben rej-
lik annak gazdasági, kulturális, erkölcsi, tár-
sadalmi és nemzeti veszedelme. 

Mielőtt itt a részletekbe mennénk, állapítsuk 
meg a gyáripar mérlegét. 

Először: mily szükségletek azok, amiket 
csakis a gyáripar elégíthet ki? Mindenekelőtt 
a nagyméretű dolgok, amik ldsműhelyben el se 
férnek: pl. repülőgép gőzhajó, vasúti kocsi, 
automobil stb. Másodszor a tömegfogyasztásra 
szükséges tömegcikkek, amelyeket a kisipar a 
szükséges roppant mennyiségben nem győzne 
szállítani: pl. kórházi fölszerelést (kötözőszert, 
műtőeszközöket, fehérneműt, edényt); minden-
napi használatra való edényt, ruhaneműt (pl. 
ivópoharat, tányért , zsebbelit); villanykörtét 
és vezetéket: iskolai eszközöket: irkát, tollat, 
körzőt, tankönyvet, szemléltető képet; a mo-
dern hírszolgálat eszközeit: távíró- s telefon-
huzalt és teleneket, kábelt, újságot, kére«lanot, 
hirdetményt stb. Ügy, hogy nagyipar nélkül se 
modern közlekedés, se modern hírszolgálat, se 
modern kultúra, se modern higiéné el se kép-
zelhető, de modern hadviselés sem. A nagyipar 
tehát a modern civilizációban nélkülözhetetlen. 
A velejáró gazdasági, társadalmi és nemzeti 

veszedelmek azonban ezeket a nagy előnyöket 
szinte lehúzzák s a mai közgazdáknak, poli-
tikusoknak és társadalompolitikusoknak a leg-
súlyosabb problémákat adják föl. 

Azokról legközelébb. 

A hazai tanügyi lapokból. 
A Gazdasági Népiskola f. évi 1. számában 

Gajda Gyula az önálló gazdasági népiskolába 
való beiskolázás nehézségeit panaszolja fel. — 
A gazdasági i rányú cikkek közül kettőt emlí-
tünk föl. Az egyiknek a címe: „A konyhakerté-
szet és a földreform." A másik közlemény ezt a 
címet viseli: „Mit tehet a gazdasági szaktanító 
a gyümölcstermelés megmentése érdekében?" 

A Tanítók Lapja januári számának vezér-
cikkét Dobó Sándor írta, s ebben azt kívánja, 
hogy a zsinat mérlegelje komolyan a .tanító-
ságnak előtte fekvő memorandumát s adjon 
olyan képviseletet, aminőt kér s amilyent az 
egyház szempontjából el is várhat. A cikk má-
sodik részében a közlemény írója óvást emel 
az olyan törekvések ellen, amelyek az idősebb 
tanítók érdekeit oly bántó módon érintenék. — 
Varga Lajos a ref. tanügyi saj tó támogatására 
hívja fel a tanítóságot. — Földes Ferenc a kán-
tortanítóság sérelmeinek orvoslására vonat-
kozó javaslatát ismerteti. 

— A Hajdúság Kultúrája f. évi 1. számában 
Szabó Miklós a magyar nemzeti történelem 
tanításának a népiskolákban való kiterjeszté-
sét kívánja. Szerinte a történelmi tananyag 
mostani beosztása nem felel meg a népiskola 
érdekeinek. Tervezete szerint a történelem 
rendszeres tanítása már a III. osztályban 
venné kezdetét. — Simon Istvánnak „A törté-
nelmi tudás terjesztése az iskolánkívüli nép-
művelés által" című közleménye iskolánkívüli 
népművelési munkára buzdítja a tanítóságot, 
mert csak így lehet a történelmi tudást ter-
jeszteni és polgártársainkat erős, öntudatos és 
áldozatra kész magyarokká tenni. 

A Hevesvármegyei Népművelés január i szá-
mának egyik cikke a Hevesmegyei Tanítók 
Otthonának a felállítását sürgeti. Szántó Ákos 
cikke a méhészet megkedveltetésére buzdít. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Nép-
művelés f. évi 1. számának vezércikkét dr. 
Magyary Gyula írta „Madách Imre" cím 
alatt. — Székely Nándor ebben a számban is 
folytatja „A tanyai tanító élete kapcsolatban 
az analfabétizmus kiküszöbölésével" című köz-
leménysorozatát, amelyet Novothny Jenő „A 
vallás-erkölcsös nevelés és a család" című ta-
nulmánya követ. 

Dr. a r w G y é g y p a e d a g o g i a i 
z u g l S m e í ú n e . G y e r s n e k s z a t i a t é r i u m 
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A külföldi tanügyi lapokból. 
Angol lapokból. 

Visszatekintés az 1923. évre. 
Az 1923. év nem hozott izgató eseményeket 

a nevelés történetében, de a kemény munka 
időszaka volt mind a kormány, mind a helyi 
hatóságok s éppúgy a tanítóság részéről. Mr. 
Wood (a közoktatásügyi osztály főnöke) annyi 
érdeklődést tanúsított a nevelés elvei és köz-
igazgatási kérdései iránt, aminővel elődei kö-
zül sokan nem dicsekedhetnek, és ez a körül-
mény kétségtelenül szerteszét az országban 
növelte az érdeklődést. A nehézségek, melye-
ket a szükségszerű pénzügyi takarékosság 
maga után vont, éppoly jelentékenyek voltak, 
mint a két megelőző esztendőben, de némi 
megkönnyebbülés mégis mutatkozott és az 
építkezések bővebb dotáció alapján ismét lehe-
tővé váltak. Énnek az esztendőnek tapasztala-
taihoz tartozik, hogy ú j egészséges építkezési 
tervre van szükség, mert az 1870-i törvény 
alapján emelt épületek nem alkalmasak többé. 
Az elmúlt három év szűkös pénzügyi viszo-
nyai igazolták az ideigleneseknek szánt épü-
letek emelését, úgy hogy számos fenntartó az 
építkezés ezen módjához folyamodott, nem-
csak szükségből, hanem azért is, mert jobban 
alkalmazhatók a modern követelményekhez, 
mint a régi típusú épületek. Ez az egyik tanul-
sága az esztendőnek, amely az 1924. évi épít-
kezésekre is bizonyosan irányadó lesz. 

A törvényhozási tevékenység 1923-ban igen 
kisméretű volt, tényleg is inkább adminisztrá-
cióra, mint törvényhozásra van szükség. A 
fennálló törvények teljesebb végrehajtására 
és az 1918-ban megállapított elvek érvényre 
emelése adják az esztendőnek kimagasló 
képét. A vallásos nevelés kérdése nagy mér-
tékben az előtérben állott és bár az a, külső-
ben értékes tanácskozás a kétféle rendszer (fa-
kultatív és kötelező vallásoktatás) eltörlése 
tárgyában nem jutott végleges megállapo-
dásra, a jó akarat és szívélyesség, mellyel az 
angol egyház és a nonconformisták a kérdést 
tárgyalták, igen jó hatást ért el. Az összes 
felek, beleértve a községi képviseleteket is, 
megállapították, hogy a jelenlegi kétféle rend-
szer az elemi iskolákban káros az országra 
nézve és intézkedni kell, hogy az összes isko-
lákban feltétlenül nagyobb mértékben bizto-
síttassák a vallásos nevelés mint az mostaná-
ban történik. A vallásos nevelésnek fogyaté-
kossága a középfokú oktatásban sok bajt 
okozott s ezért a középfokú iskolákban is 
tervszerű, konstruktív vallásoktatásnak kell 
folynia. Munkába vették a fiú- és leányiskolák 
differenciális tanterveinek megállapítását is. 
A leányiskolák részére kiadandó tantervek 
elvi határozmányai nem annyira a sokat han-
goztatott nagyobb szabadság, mint inkább na-
gyobb egyszerűség elérését célozták. 

A növekvő érdeklődés a nevelés értékei 
iránt minden társadalmi osztályban nemcsak 
abban nyilvánult meg, hogy az elemi és a 

középfokú iskolák népessége nagyobb lett, ha-
nem az egyetemi hallgatók számának rendkí-
vüli emelkedésében is. Az angol egyetemeken 
a hallgatók száma az utolsó esztendőben lega-
lább kétszer akkora mint az 1913—14. évben. 
Az összes osztályokaf á tha t j a az a tudat, hogy 
napjaink növekedő követelményeinek egyedül 
a hatékonyabb nevelés és oktatással lehet 
megfelelni. Ennek a jele az az anyagi támoga-
tás, melyet a községi szervezetek az ő egyete-
meiknek nyújtottak. 

Az egyetemi élet fejlődése megelégedéssel 
tölthet el bennünket, de emellett nem közöm-
bös az a tény sem, hogy az iskolákban az 
egészségügyi viszonyok állandóan javulnak. 
Az egészségi állapotok általában is javultak. 
A gyermekhalandósági százalék a legmélyebb 
pontra esett a legutolsó eredményekhez ké-
pest és ez bizonysága annak, hogy a szülők 
ma már learat tat ják a nevelés gyümölcseit, 
mert belátják, hogy az orvosok muuká ja 
állandóan jav í t j a a szociális bajokat is. Mind-
azonáltal még mindig sok a betegség és teljes 
legyőzésük egyedüli eszköze a megelőző 
gyógymód, amely gazdasági és szociális refor-
mokat von maga után. Hiszen már Ovidius 
figyelmeztette az emberiséget, hogy a bajok-
nak keletkezésükben kell elejét venni. Bizo-
nyára nehéz dolog kiirtani a betegségeket, me-
lyek az i f júságot oly kegyetlenül pusztítják, 
azonban nem oly nehéz megjavítani azokat a 
körülményeket, melyek a betegségeket lehe-
tővé teszik. 

Sok vi tára adott alkalmat London város kép-
viselő testületének az a határozata, hogy jö-
vőben a fér jes tanítónőket elbocsátják. Ez nem 
érinti a már alkalmazásban levő tanítónőket, 
de az elvet általánosságban elfogadták. 

Az ú j általános képviselőválasztásokkal 
kapcsolatban érdemes felemlíteni, hogy az ösz-
szes pártok készek a közoktatás ügyének fel-
karolására. Mr. Baldwin kijelentette, hogy „az 
ország közoktatásának előre kell haladnia". A 
liberális és a munkáspárt is egyaránt lelkese-
dik a tanügyért. Annyit mondhatni, hogy bár-
mely párt kerül hatalomra, a nevelés kérdései 
jóakaratú meghallgatásra találnak. 

Emlékezetes marad ez az esztendő. Különösen 
a tanítókra és tanárokra nézve, mert bár áldo-
zatokkal, de mégis sikerült a fizetés és nyug-
díj kérdését a kellő mederbe terelni és kedvező 
megoldásukat biztosítani. A tanítók és taná-
rok egy központi nyugdíjalap javára fizeté-
süknek bizonyos százalékát (5%>) fogják áten-
gedni. A javasolt fizetések, amennyire lehetsé-
ges, minden körülmények között biztosítani 
fogják a tanítóság lényeges kívánalmait 
1918-tól kezdődőleg. Az 1923. évben már legyőz-
ték a legnagyobb nehézségeket és a társadalom 
szívesen üdvözli a fizetés kérdésének ésszerű, 
állandó és bőkezű megoldását. 

(The Times, Educational Supplement, 1923. 
dec. 29. sz.) 

Csonka Magyarország — nem ország, 
Egész Magyarország — mennyország. 
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H Í R E K . 

„ Gróf Klebelsberg Kunó 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ünneplése. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
tisztviselői kara e hó 12-én üdvözölte Klebels-
berg Kunó gróf kultuszminisztert abból az al-
kalomból, hogy most volt tíz éves évfordulója 
annak, hogy mint államtitkár, a minisztérium 
kötelékébe lépett, és átadták neki egy már-
ványba foglalt, és a miniszter arcképét ábrá-
zoló plakettet, amely a fiatal szobrászművész-
gárda egyik rendkívül tehetséges tagjának: 
Kisfaludi Stróbl Zsigmondnak a műve. A pla-
kettet lapunk elején mutat juk be. 

Az üdvözlésen megjelent a minisztérium 
tisztviselői kara, továbbá a Gyüjteményegye-
tem és a különböző egyetemek képviselői. Ott 
voltak a Pázmány Péter-Tudományegyetem 
részéről Szinnyei József rektor, a Műegyetem 
részéről Zelovich Kornél prorektor, az Erzsébet 
Tudományegyetem részéről Kérészi Zoltán 
rektor, a Debreczeni Tudományegyetem részé-
ről Verzár Frigyes orvoskari dékán, a Sze-
gedi Egyetem részéről Demeter István orvos-
kari dékán, a Gyüjteményegyetem részéről 
Csánky Dezső h. államtitkár. 

Az egybegyűltek nevében dr. Tóth Lajos 
közoktatásügyi államtitkár üdvözölte Klebels-
berg .Kunó grófot. 

Tóth Lajos dr. államtitkár üdvözlő beszéde. 
Nagyméltóságú Miniszter Ür! 
Mélyen tisztelt Barátom! 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté-

rium tisztikara egybegyűlt itt, hogy Téged 
annak a napnak tízéves évfordulóján, amidőn 
mint adminisztratív államtitkár ezen minisz-
térium tisztikarának kötelékébe léptél, őszinte 
szívből üdvözöljön. 

A Te személyedben másodszor ért bennünket, 
ennek a minisztériumnak tisztikarát, az a ki-
tüntetés, hogy miniszterünkké volt kar társunk 
neveztetett ki. Éppen ez a körülmény, hogy Te 
magad is tagja voltál ennek a tisztikarnak, 
közelebb hozott Téged a mi szívünkhöz és ben-
sőbbé tette azt a viszonyt, mely a miniszter és 
minisztérium személyzete között fennállani 
szokott. 

Ez a régi kar társ i szeretet és őszinte bizalom 
vonzott ide bennünket és annak sugallatát kö-
vetve jelentünk meg Előtted, hogy tiszteletünk, 
szeretetünk ós nagyrabecsülésünk zálogaként 
a fiatal magyar művészgárda egyik legkivá-
lóbbjának mesteri munkáját , ezt az emléklapot 
Neked átnyujtsuk. 

Adjon az Isteni-Gondviselés erőt, egészséget, 
hogy a magyar kulturát fényes tehetségeddel, 
soha meg nem szűnő lelkesedéssel, fáradhatat-
lan buzgalmaddal és lelkes magyar szíveddel 
minél szebb és fényesebb eredménnyel, minél 

hosszabb ideig szolgálhassad. Légy meggyő-
ződve, hogy addig, amíg ennek a tárcának élén 
állsz, ennek a minisztériumnak tisztikara egy 
szívvel és egy lélekkel fog nehéz és fáradságos 
munkádban minden erejéből támogatni, mert 
valamennyien osztozunk abban a felfogásod-
ban, hogy ez az ország csak addig Mlhat fenn 
és régi dicsőségét csak úgy érheti el, ha soha 
meg nem szűnik itt, a Kelet kapujánál, a nyu-
gati kul túra letéteményese lenni és ha azt a 
kultúrát nemcsak a magyar nép minél széle-
sebb rétegének hozzáférhetővé tenni igyekszik, 
hanem azt az istenadta magyar tehetségek 
által magyar szellemben is öregbíteni és fej-
leszteni fogja. 

Minthogy pedig mi Benned a magyar kultúra 
azt a lelkes vezetőjét lát juk, aki a magyar 
tudbmányosság bástyáinak, a magyar egyete-
meknek megóvását és megerősítését; a magyar 
művészet minden ágának céltudatos fejleszté-
sét; a magyar középoktatásnak, a régi klasz-
szikus középiskola megőrzése mellett, modern 
irányban való kibővítését; a népoktatás terén 
pedig annak a téves i rány következményeinek, 
amely a népnevelés ügyének istápol ását fő-
képen a nemzetiségi vidékek iskoláinak fejlesz-
tésében látta orvoslását; nemkülönben a test i 
nevelésnek célszerű megreformálását tűzted ki 
célodul: ennélfogva ebben a törekvésedben és 
ebben a munkádban örömmel és lelkesedéssel 
követünk. 

Isten tartson, Isten éltessen a magyar haza 
és a magyar nemzet j avá ra és dicsőségére. 

Éljen! 
A miniszter megköszönve az üdvözlést, a kö-

vetkező beszéddel válaszolt: 

Gróf Klebelsberg Kunó 
vallás- és közokt. miniszter válasza. 

Tisztelt Barátaim! Tisza István — aki hogy 
engem barátságával megajándékozott, az én 
életem legfőbb büszkesége — egy alkalommal 
azt mondta nekem, ellenfeleid gáncsvetéseivel 
szemben légy közömbös, de becsüld meg pol-
gártársaid bizalmát, ha az irányodban megnyil-
vánul. Még értékesebb nekem ez a bizalom 
akkor, ha az kartársaimtól jön, különösen jól 
esik az Tőled, kedves Lajosom, mert Te való-
ban prototípusa vagy annak a konstruktív 
hivatalnoknak, aki az alkotó munkát képviseli. 
Mindaddig, amíg a budapesti és debreceni 
klinikai telep állni fog, de azon túl is, míg 
magyar tudomány-történelem lesz, Tóth Lajos 
nevét nem fogják feledni. Te valóban elmond-
hatod: Non omnis moriar. 
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Jól esik a bizalom hivatalnok-társaimtól. Ha 
azt nézem, hogy az 1867-iki Kiegyezéstől az 
1918-iki Összeomlásig mely tényezők alkották 
meg a modern Magyarországot, erre azt kell 
felelnem, hogy elsősorban a szélesebb értelem-
ben vett magyar hivatalnoki kar. A parlamen-
tek ítélnek elevenek és holtak fölött, ehhez az 
alkotmányok értelmében teljes joguk van és 
nekem, mint alkotmányos miniszternek, köte-
lességem ez előtt meghajolni. De amikor a par-
lamentek már történeti távlatba kerülnek, 
akkor már maguk is kénytelenek elviselni a 
történelem ítéletét. Ha ma visszatekintünk 
erre a korra, 1867-től 1918-ig, akkor meg kell 
állapítanunk, hogy ez alatt az idő alat t 
sokszoj fú j t ak fel ügyeket nagynak, amelyek 
ma már mint szappanbuborék oszlottak el. 
Hányszor zavarták a hivatalnoki kar munká-
ját a budget meg nem szavazásával, azét a 
hivatalnoki karét, amely nem politizált, csupán 
dolgozott. Valahányszor a budavári honvédszob-
rot látom, mindig meghatottsággal olvasom 
ra j t a a feliratot: „Névtelen hősöknek". Ilyen 
névtelen hősök nagy számmal vannak a bürok-
ráciában is. Ezért örömmel lá t juk a német köz-
igazgatási történészek munkáját , akik valóság-
gal kiásták sok érdemes hivatalnok nevét a 
már-már eltemetett akták közül. Hála Isten-
nek,-sok ilyen érdemes hivatalnok van Magyar-
országon is és a magyar közigazgatás törté-
nete lesz hivatva megállapítani, hogy az alko-
tásokban mennyi jutott a miniszternek, aki az 
ügyet a nyilvánosság előtt képviselte és meny-
nyi a névtelen hősnek, az alkotó hivatalnok-
nak. Közéletünkben túlteng a személyeskedés. 
Ennek is jótékony ellensúlya az az objektivi-
tás, amelyet a magyar hivatalnok olyan lélek-
emelő erővel líépvisel. 

Tisztelt Barátaim! Kétféle miniszter-típus 
van: parlamenti miniszter és hivatalnok minisz-
ter. Én semmit sem akarok elvonni a parla-
menti miniszter nagyságából, mert nagy dolog 
az, ha valaki a maga szónoklatával és egyéni-
ségének erejével a parlamenti testületre és a 
nemzetre döntő befolyást tud gykorolni; mégis 
én büszkén vallom magamat hivatalnok minisz-
ternek, II . fizetési osztályban lévő hivatalnok-
nak, aki hivatalnoki pályáját szintén a X. fize-
tési osztályban kezdte. Éppen ezért rendkívül 
drága nekem, hogy mi valóban összeforrtunk 
és hogy ma itt nem lehet különbséget tenni 
minisztérium és miniszter között: mi egyek 
vagyunk. Különösen két kötelék fűz össze ben-
nünket: egy erkölcsi és egy szellemi. Hogy er-
kölcsi kötelékek fűznek bennünket össze, azt 
örömmel látom abból, hogy Ti ügyes-bajos dol-
gaitokban mindig bizalommal jöttök hozzám 
annak dacára, hogy a mai súlyos helyzetben, 
sajnos, sok esetben tanácsnál, jó szónál többet 
nem igen adhattam, amiből mégis mindig lát-

játok, hogy veletek együt t érzek, veletek egy 
vagyok. Hogy pedig szellemi kötelékek is köt-
nek össze bennünket, az mutatja, hogy ha egy-
egy szép eszmével jöttök, akkor milyen örö-
möm van abban. S nem tagadom, nekem is jól 
esik, ha egy-egy nagyobb aktát magam ki-
dolgozok s azt nektek megmutatom, veletek 
megbeszélem, látom, hogy a Ti szemetekben 
felcsillámlik a szakember helyeslése. Ez többet 
ér nekem, mint a hozzá nem értő sokaság 
helyeslése. Ha miniszternek és minisztériumá-
nak viszonyára gondolok, mindig eszembe jut 
gyermekkorom egy kedves emléke. Boldogult 
anyám minden névnapomra tortát adott ne-
kem, melyen mindig ugyanaz a tragant-rózsa 
volt, melyet nem lehetett megenni és éppen 
azért szépen eltették s minden évben ú j r a sze-
repelt a névnapi tortán. Akkor gyermekfővel 
eltűnődtem, hogy minek tesznek a tortára 
ilyen felesleges díszt. És amikor tíz évvel ezelőtt 
államtitkár, utóbb miniszter lettem, eszembe 
jutott a tragant-rózsa s feltettem magamban, 
hogy nem akarok ilyen felesleges dísz lenni, 
pusztán szerepelgető, reprezentáló, az érdemi 
dolgokban tétlen miniszter lenni egy dolgozó 
hivatalnoki kar élén. Én minden egyéniség 
kifejlődését teljes mértékben honorálom, de 
a saját meggyőződésem érvényesülését is 
kívánom és mindig nagy örömöm volt, 
hogyha Ti helyeseltétek ezt az én né-
zetemét és hogy irányításomnak nem csupán 
köteles tiszteletből, alkotmányszabta kötelezett-
ségből engedtetek, hanem azért, mert éreztétek, 
hogy jó úton járok. 

A munkában való emez összeforrottságunkra 
ma kétszeresen szükség van, mert óriási fel-
adatok előtt állunk. Ez a Csonka-Magyarország 
nem a régi Magyarország, s ennek kormány-
zata csak akkor lesz jó, ha minden tekintetben 
alkalmazkodunk a megváltozott viszonyokhoz 
és ennek vissza kell tükröződnie kultúrpoliti-
kánk átalakulásában is. Rövid idő a la t t köz-
művelődési irányban a nép széles rétegeinek 
érdekében két alapvető intézkedés történik: 
az egyik a testnevelési törvénynek a végre-
hajtása és a lex Gerendaynak a visszaállítása, 
a másik a szabadoktatási törVényjavaslat be-
nyújtása, mert az iskolánkívüli népművelé-
sünket mai rendszertelen helyzetében tovább 
egyáltalán nem hagyhat juk. 

Ha széles, népies intézkedéseket teszünk kul-
túrpolitikánk terén, ne felejtsük el azt, hogy 
minden népművelési akciónak a gerince, alapja 
a mindennapi elemi iskola. Elsősorban ennek 
fejlesztésére kell fordítani a rendelkezésre 
álló anyagi eszközöket. Kultúrpolitikai tekin-
tetben végzetes hiba volt, hogy azelőtt jófor-
mán csak a nemzetiségi vidékekkel törődtünk, 
a színmagyar földet pedig elhanyagoltuk; 
nemzetiségi vidékeken palotákat építettünk és 
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ezeket a palotákat most elvesztettük, az Al-
földön és Dunántúl pedig itt ál lunk elegendő 
népiskola nélkül. Ezért kevéssel azután, hogy 
itt tíz év előtt államtitkár lettem, azonnal ki-
jelöltem Pogány Frigyes kedves munkatár-
samnak — koronatanú, itt van köztünk — azo-
kat az irányelveket, amelyeket népoktatási 
kultúrpolitikámban követni akarok. És pedig, 
hogy ezeken a színmagyar vidékeken kell az 
elemi iskolákat fejleszteni, a dunántúli lati-
fundiumokon, a pusztákon és főleg az alföldi 
tanyákon. Ide kell most koncentrálni erőinket, 
ezeknek magyar népét kell megfelelő egészsé-
ges iskolaépületekkel ellátni. E célra kérek ma 
is több milliárd beruházási hi tel t a pénzügy-
minisztertől. 

Oktatási szervezetünket telíteni kell gazda-
sági tartalommal. Azzal a súlyos gazdasági 
helyzettel, melybe a világháború, a botor for-
radalmak és a trianoni béke következtében 
kerültünk, csak az esetben tudunk megbir-
kózni, ha meglesznek nemzetünkben azok a 
gazdasági ismeretek, ha meglesz az a gazda-
sági kultúránk, mely a népek munkájának 
hatályosságát és jövedelmezőségét meghatvá-
nyozza. Ezért a gazdasági oktatást bele aka-
rom vinni már az elemi iskola V. és VI. osz-
tályába és meg akarom alapítani a mezőgazda-
sági középfokú iskola típusát, mert képtelen 
helyzet az, hogy agrár országunkban van 
felső kereskedelmi iskola és felsőipariskola, 
de mezőgazdasági középiskola nincsen. 

Már közzétettem a középiskolai reformra vo-
natkozó javaslatot, mert módot akartam nyúj -
tani arra, hogy a szakkörök hozzászóljanak. 
A javaslat két alapelven épül fel: a minősítés 
egységesítésén és az iskola-típusok differen-
ciálásán. A minősítés egységesítése mellett 
nem is szükséges, egyebet felhozni, minthogy 
a gyermekben tíz éves korában a hajlamok 
nincsenek úgy kifejlődve, hogy jövő pályája 
i ránt határozhasson. E részben a helyzet 14 
éves korban sem igen más, úgy hogy még ak-
kor is, ha a négy alsó osztályra nézve meg-
valósítanánk az egységes középiskola gondo-
latát, a pályaválasztás iránt való állásfogla-
lás az V. osztály küszöbén is időelőtti lenne. 
A differenciálás kérdésében pedig r á 
kell mutatnom arra , hogy a X I X . században 
a tudományok fejlődése oly nagy volt, a tudás 
mennyisége annyira felszaporodott, hogy egy 
iskola-típusban mindenoldalú tudást össze-
zsúfolni nem lehet. A javaslattal szemben el-
hangzott kritikák felett mosollyal lehet elsik-
lanunk. Engem a Gondviselés derült humorral 

áldott meg s ezért jóízűt nevettem azon, hogy 
amikor a gyüjteményegyetemi törvényt be-
terjesztettem, felhangzott a kritika, hogy ilyen 
nincs sehol, miért kell éppen minekünk úttörők-
nek lenni; most pedig, hogy a középiskolai re-
formot közzétettem, a fent i felfogással homlok-
egyenest ellentétben, azt lobbantják a sze-
memre, hogy a reálgimnáziummal a külföldet 
utánozzuk. 

Az iskola-típusok kiépítésével együtt já r a 
tanterv reformja . A humanisztikus gimnázium-
nak a görög nyelv oktatását már a III . osztály-
ban kell megkezdenie s nem az V. osztályban, 
a célból, hogy a tanuló az alsó osztályokban 
nagy fáradsággal elsajátított grammatikai is-
mereteinek a felsőbb osztályokban már hasznát 
is lássa az olvasmányoknál, nem úgy, mint 
most, amikor a klasszikus olvasmányokra csak 
igen kevés idő jut. Meg kell alkotni a reál-
gimnáziumot azért is, hogy ne legyen kényte-
len görögöt tanulni gyermeke az olyan szülő-
nek, aki nem látja be, hogy arra szükség van. 
Humanisztikus gimnázium csak ott lesz, ahol 
reálgimnázium is van; de aki beadja gimná-
ziumba gyermekét, attól a szülőtől megkövete-
lem, hogy támogassa is a maga erkölcsi be-
folyásával a tanárt s ne tegyen gyermeke előtt 
olyan nyilatkozatokat, hogy a klasszikus nyel-
vekre fordított idő és fáradság kárbaveszett, 
ami a t anár munkáját lerontja. Több helyen 
sajnálattal láttam a grammatizálás túltengé-
sét. Iskolalátogatásaim alkalmával feltűnt, 
hogy a klasszikus auktor szövege úgyszólván 
csak anyag és alkalom volt a grammatizálásra 
és szinte közömbös volt, hogy ezt a gramma-
tikai tornát mely szerző művén gyakorolták. 
Ez a túltengő grammatizálás célttévesztett, 
mert a grammatika csak eszköz, a cél az antik 
kultúra szellemébe való behatolás. Ezért meg-
követelem a tanári kartól, hogy a gyermekeket 
vezessék be az olvasmányok szellemébe. Ne 
csak a feladott caputtal kínlódjék az i f jú , ha-
nem lássa a történeti olvasmány, a beszéd vagy 
költemény tartalmát, összefüggését, szerkeze^ 
tét, szépségét. Az olvasmányokat is sokkal 
többoldalúan kell megállapítani. A görög kul-
túra egyike volt a világ legtöbb oldalú művelt-
ségeinek, amiről eddigi iskolai olvasmányaink 
csak igen szerény képet nyújtanak. Homeros, 
Herodotos és Xenophon sokat nyújt , de ott 
vannak az attikai tragikusok, a mathematiku-
sok, természettudósok, ott van Demosthenes, 
Aristoteles, Aristophanes, a görög szentatyák 
és a honfoglalásra vonatkozó bizánci szerzők, 
melyek a mi szempontunkból olyan fontosak, 
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mint a német g imnazis tá ra Tacitus Germa-
niája. 

A tör ténelemtudás terén sa jná la t ta l kell lát-
nunk a külföldön a m a g y a r ember e lmaradot t -
ságát. Nálunk befejezik a történelem tan í tásá t 
a X I X . század közepével, pedig a X I X . század-
tól te t t fejlődés volt az összes korok között 
egyik leggazdagabb. Én felelősségemmel nem 
fedezhetem, hogy a m a g y a r ember infer iorus 
történelmi tudásáról a d j o n tanúságot , ezért 
szükségesnek látom, hogy a f rancia forradalom-
tól a t r ianoni békéig ter jedő történelemnek 
egy egész évet szentel jünk. A fö ldra jz taní tás 
a középiskolák felső fokozatában elégtelen 
óraszámban történik. Tel jesen egyetértek Te-
leki Pá lnak azzal a fölfogásával , hogy a ter-
mészetrajz t an í tásá t a VI I . osztályban a ter-
mészeti fö ldra jz t an í t á sáva l kell összefoglalni, 
a vi lágtörténelem okta tásá t pedig a V I I I . osz-
tá lyban az emberfö ldra jznak kell befejezni. 

A középiskolai re formot csak akkor t u d j u k 
az életbe átvinni , ha a( magya r középiskolai 
t aná r i ka r megelégedett lesz, különösen ha 
anyagi helyzete kedvezőbben alakul; ezért nagy 
nyomatékkal sürgetem a középfokú iskolák 
tanár i státusrendezését és van reményem, hogy 
a pénzügyminiszter xir kérésemnek engedni fog. 

Mélyreható intézkedéseket tervezek az egye-
temekre nézve. Sokan azzal a váddal ál lot tak 
elő, hogy túlsókat teszek a magas ku l tú ra ér-
dekében. Én ezekre a t ámadásokra nem vála-
szoltam, mer t for rásuk demagógia vagy in-
tr ika, de i t t megmondom ezen intézkedéseim 
legmélyebb rugói t és ez: a magyar nemzet ma 
nagyszerű harcot folytat , gyönyörű erőfeszítést 
tesz, mely szépséget visz egyébként s ivár ko-
runkba. Meg a k a r j u k mu ta tn i szellemi téren 
ér tékünket és azt, hogyha minket el aka rnak 
törülni, akkor a ku l tú ra egyik pótolhatat lan 
munkásá t ölik meg, mer t mi az emberi műve-
lődésnek többet tudunk nyú j t an i , mint a körü-
löttünk levő államok. Nemzetünk fennmaradá-
sának biztosítása végett van szükségünk ma-
gas ku l tú ránk megmentésére, melyet ezer év 
nemzeti m u n k á j a s különösen a három utolsó 
nemzedék megteremtet t . De fenn kell t a r t an i 
a magyar tudómányos munka folytonosságát, 
mert enélkül derék néptaní tó i ka runk ra az a 
sivár szerep várna , hogy idegen művelődés be-
hozatali cikkeit a m a g y a r nép között szét-
hordja . Minden egyetemi t a n á r ma egy honvéd 
és kedves Lajosom, pl. a debreceni kl inikák 
elgondolásával és kivitelével több szolgálatot 
tettél a magya r p ropaganda ügyének is, min t 
a célzatosan megír t propagandafüzetek tíz-

ezrei, melyeknek többnyire úgysem hisznek. Ez 
a telep a külföldiek e l ragadta tássa l kifejezet t 
véleménye szerint r i t k í t j a p á r j á t az egész v'.'.á-
gon. Ezt látva, a külföld is beismeri, hogy azt 
a nemzetet, mely ilyet alkotott , kímélni kell, 
el taposni nem szabad. Biz ta tás t kap tam a pénz-
ügyminisz ter úrtól, hogy dacára a külföldi 
kölcsön fölvétele következtében szükségessé 
vá l t fokozott takarékosságnak, a k l in ikai és 
technikai felszerelések szünetelni nem fog-
nak. A diákjóléti téren is mindent meg kell 
tenni, mer t a m a g y a r középosztály példátlan 
vá lsággal küzd és kötelességünk elősegíteni és 
lehetővé tenni, hogy gyermekeit t an í t ta thassa . 
Ezér t csináltam a Horthy-kol légiumot és a 
vidéki kollégiumokat és ösztöndíj jal támoga-
tom mindazokat az i f j a k a t , akik k omolyan 
tanu ln i akarnak . 

A Természet tudományi Társaság köréből 
mozgalom indult , hogy a Földtani Intézet , a 
Meteorológiai Intézet, a Földmágnességi Inté-
zet és Ornithologiai Intézet helyeztessék át a 

! kultuszminisztériumhoz. Beményem van, hogy 
I ezeket az intézményeket a kul tusztárca igazga-

tásába á tbocsát ják és bekapcsolhatom azokat 
a Gyüj teményegyetem nagy szervezetébe, mely-
nek eddigi működése minden várakozásomat 
meghaladta . Eredet i koncepciómat, hogy az 
egyetemek igazgatásánál bevált önkormány-
zati rendszert átviszem nagy közgyűjtemé-
nyeink igazgatásába, oda szándékozom tágí-
tani , hogy a Gyüj teményegyetem felölelje a 
tan í tássa l nem foglalkozó tudományos intéze-
teinket a nagy közgyűj temények főigazgatói-
nak i rányí tása alat t . 

Ezek lennének azok a javaslatok, melyek a 
legrövidebb idő a la t t a nemzetgyűlés elé ke-
rülnek. Soknak látszik és mégsem elég. H a az 
emberi erő megengedné, sokkal többet kellene 
tenni. De minket, a katasztrófa utáni idők 
minisztereit nem szabad úgy megítélni, mint 
a katasztrófa előtti államférfiakat. Kégebben 
egyszer olvastam Jóka i egyik regényében 
a rudolfsgnadi svábok történetét , akik akkor, 
amikor a víz á t tör te a gáta t , vá l l t váll 
mellé téve álltak szembe az á r ra l és a falu 
népe mögöttük deszkát és földet hordva, tömte 
be a gá ta t . I lyenek vagyunk mi, az összeomlás 
u tán i miniszterek. Ilyenkor, amikor mellig ál-
lunk a vízben, nem kell valami nagy bátorság 
ahhoz, hogy hátulról bennünket megrugdossa-
nak, lehetetlent követelve, bennünket igazság-
talan kritikával elhalmozzanak. A há lá t lan 
munkához erőt csak ket tő ad : az egyik a ma-
gyar hazának mindenekfölöt t való szeretete s 

Zsák, ponyva, gazdasági kötélárú, aratógépfonal, kévekötő stb. 
legolcsóbb bevásárlási helye 
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az a meggyőződés, hogy ahhoz a tisztességhez 
képest, melyet a haza szolgálata jelent, 
semmi munka, áldozat, lemondás és megtá-
madta tás nem elég nagy, a másik pedig a mun-
katársak megértő szeretete. 

A beszéd befejeztével a tisztviselők meleg 
ovációban részesítették szeretett miniszterüket . 

A minisztert Horthy Miklós, Magyarország 
kormányzója is üdvözölte, va l amin t Csernoch 
János hercegpr ímás sajá tkezűleg í r t szép le-
vélben. 

A Néptanítók Lapjáért. 
— Adományok a Néptanítók Lapja előállí-

tási költségeire. Károly József kántor taní tó 
Hottó (u. p. Alsóbagod) 5000 K ; Sallay Rózsa 
(Pilisvörösvár) 3000 K. 

Új államtitkárok. 
A Budapesti Közlöny e hó 13-i száma kö-

zölte, hogy a Kormányzó ú r Ö Főméltósága 
dr. Nagy Árpád, dr. Pogány F r i gyes és dr. Bá-
rány Gerő min. tanácsosoknak a h. ál lamtit-
kár i címet adományozta. 

Dr. Nagy Árpád , az egyetemi ügyosztály fő-
nöke. Ebben az ügyosztályban kezdte meg 
pá lyá já t ; egy ideig vezette a művészeti 
ügyosztályt. T ípusa a régi, előkelő, finom-
lelkületű miniszteriál is tisztviselőknek. Ked-
ves, szeretetreméltó, előzékeny modorával 
közbecsülést v ívo t t ki magának . A magyar tu-
dományegyetemek és a vi lágszerte híres kli-
nikáink új jászervezőjének: dr. Tóth La josnak 
oldala mellett nő t t föl. Mint a Tóth Lajos á l ta l 
megteremtet t t radíciónak k i tűnő ápolója és 
fejlesztője mé l t án rászolgált a ki tüntetésre. 

Dr . Pogány Fr igyes , a kul túrpol i t ikai ügy-
osztály főnöke. Neve a m a g y a r népoktatás 
történetében mindenkor előkelő helyet fog el-
foglalni. A m a g y a r tanítók becsülik, tisztelik 
őt, mint a néhai zseniális Halász Ferenc egyik 
legkitűnőbb munka tá r sá t . Kul túrs ta tiszt ikai 
munkála ta i igen becsesek és hosszú ideig fog-
nak irányt szabni népoktatási pol i t ikánknak. 

Dr. Bárány Gerő, az elnöki ügyosztály fő-
nöke A legnehezebb és a legkényesebb pozí-
ciót foglalja el a minisztér iumban. Az ő ügy-
körének betöltéséhez széles látókör, gyors föl-

fogás, nagy emberismeret , sok energía„ rend-
kívüli t ap in ta t és mindezeken felül nemes, hu-
mánus gondolkozás szükséges. Már az a körül-
mény, hogy Klebelsberg Kuno gróf őt válasz-
totta e r re az idegőrlő helyre, garancia aa-ra 
nézve, hogy e r i tka tula jdonságok összponto-
sí tva vannak benne. És valóban Bá rány Gerő 
elnöki t i t ká r sága visszaidézi az ember lelké-
ben a régi nagy elnöki t i tkároka t , a Szűry 
Déneseket, Molnár Viktorokat , Szász Károlyo-
kat, akik nemcsak a h iva ta lban voltak nagyok, 
lianem az i rodalomban is számottévők. 

B á r á n y Gerő érdemet érdemre szerzett alapos 
bölcseleti tanulmányaival , k r i t ika i munkássá-
gával, professzori működésével és a pedagó-
giai szeminár iumban tar to t t szakszerű előadá-
saival. Amilyen ki tűnő író-tudós, éppen olyan 
kiváló jogász és pedáns hivata l i f ő n ö k . Állam-
t i t ká r r á való ki tüntetése hosszú éveken át 
folytatot t lankadat lan, becsületes és kiváló 
munkásságának a ju ta lma. 

— A kultuszminisztériumból. A kormányzó 
úr Ö Főméltósága a m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi min. előterjesztésére dr. Imre Miklós és 
dr. Kupcsay Felicián miniszteri tanácsosi cím-
mel fe l ruházot t miniszteri osztálytanácsosokat 
miniszteri tanácsosokká, dr. Mkriay Ödön, dr. 
Bernáth Géza és dr. Körösi László miniszteri 
osztálytanácsosi címmel és jelleggel fe l ruházot t 
miniszteri t i tká roka t pedig miniszter i osztály-
tanácsosokká nevezte ki. 

• * • 

A m. kir . vallás- és közoktatásügyi miniszter 
dr. Hoffmann Káro ly és Laszkáry Miklós mi-
niszteri t i tká r i címmel és jelleggel fölruházot í 
miniszteri segédt i tkárokat miniszteri t i tká-
rokká, dr. Pettykó J ános és Ivánkovils Kál-
mán miniszteri fogalmazókat miniszteri segéd-
t i tkárokká nevezte ki. 

— Tanfelügyelők előléptetése. A kormányzó 
ú r Ö Főmél tósága a m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi miniszter előterjesztésére Pogány Is t-
ván. kir . tanácsos, kir . tanfelügyelőnek az V. 
fizetési osztály jellegét adományozta, Druisner 
György kir . tanfelügyelőt az V. fizetési osz-
tályba, Török J ános és Kiss I s tván kir . tan-
felügyelőket pedig a VI. fizetési osztályba ne-
vezte ki. 

A film- és testnevelési ügyek országos fel-
ügyelője. A Kormányzó ú r Ö Főméltósága a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter előter-
jesztésére dr. Felicides Románt , a filmügyek 

Az I. Országos Gyermekflgyi Kiállításon aranyéremmel és díszoklevéllel kitüntetve. 

Vas- és rézbútor 
javitás és csiszolás, 

SODRONYÁGYBETÉT, GYERMEKKOCSI KÉSZÍTÉSE ÉS JAVÍTÁSA JUTÁNYOS ÁRBAN. 

LEBOVITS OSZKÁR Bpest N i k t t Lakatos m ű h e l y : 
VI. I zabe l l a -u . 41 

ÍJBAN. 
d műhely: I 
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miniszteri osztálytanácsosi címmel és jelleggel 
felruházott főfelügyelőjét, miniszteri osztály-
tanácsosi címének és jellegének épségben tar-
tusával és a VI. fizetési osztályban való meg-
hagyása mellett — a film- és testnevelési ügyek 
országos főfelügyelőjévé nevezte ki. 

— Hollandi hírek. Dr. A. I. Portengen hágai 
tanárnő, ismert hollandi írónő a Magyar-Hol-
land Szemle febr. 1-ei számában érdekes cik-
ket í r t a hollandi oktatásügyről. Az érdékes 
cikk folytatásokban fog megjelenni. 

— Beets Damsté Helbertine dr. leideni egye-
temi tanárnő, mint a Magyar-Hollalnd Társa-
sággal közli, lefordította holland nyelvre Her-
czeg Ferenc „Gyurkovics fiúk" és „Gyurkovics 
lányok" c. műveit. 

— A „Nederlandsche Reisvereeniging" moz-
galmat indított, hogy a nyár folyamán külön-
vonaton elhozza a hollandi nevelőszülőket Ma-
gyarországra. A magyar szervezés munkájá t 
a Magyar-Holland Társaság főtitkársága 
(VIII., Üllői-út 4.) intézi. 

# 

— A Magyar-Holland Társaság tanügyi osz-
tályába való belépésre hívta fel Esztergom vár-
megye kir. tanfelügyelője a megye tanítóit az 
alább közölt körlevélben. Nagyon dicséretes do-
log volt ez Bodnár György kir. tanfelügyelőtől. 
Mert nincs szebb, nemesebb érzés, mint a hála-
érzés oly nemzet iránt, amely gyermekeinket 
keblére öleli és szülő helyett szülője lesz a gyer-
meknek. A körlevél így hangzik: 

„A Néptanítók Lapja 1923. évi 40—41. szá-
maiban, ennek 14. lapján jelent meg a „Ma-
gyar-Holland Társaság" ismertetése s buz-
dító szó a lap érdemes szerkesztőjétől a tár-
saság támogatása és ebben a tagsági jog 
megszerzése céljából. 

A Néptanítók Lap ja előbb érintett közle-
ménye ismertetvén a társulat nagy céljait, 
ismétlésekbe bocsátkozni szükségtelennek 
tartom, csak nyomatékkal hangsúlyozom, 
hogy a társaság súlyt helyez arra, hogy a 
kebelében létesített tanügyi osztályában a 
magyar tanítóság az őt megillető helyet el-
foglalja, a holland tanítósággal érintkezést 
találva, megismerjék egymás kultúrális tö-
rekvéseit, közlhessék egymással a nevelés-
tudomány köréhez tartozó kísérletek, mun-
kálatok eredményeit, könyvvel, sajtótermé-
kek kicserélésével ismerkedést nyújtsanak a 
két ország tudósainak, írói és költőinek ne-
vezetes műveiről, megerősítsék a gyermeki 
szeretetből és hálából fakadó, a felnőttek szí-
vében is rokonérzés re találó egymás iránti 
rokonérzés lehetőségét. 

E szép célok kitűzésén kívül a hálaérzés is 

sarkaljon bennünket Hollandia iránt, mely a 
magyar szülők üdülni menő gyermekeit oly 
meleg szeretettel fogadta és fogadja, mely 
tiszta; önzetlenséggel bebizonyította szeren-
visétlen nemzetünk iránt táplált mélységes 
részvétét és gyámolítását egyaránt. 

Bizalommal kérem fel vármegyém iskoláit, 
vezetőit és tanítóságát a fent jelzett felhívás 
figyelembe vételére és az eszmének a művelt 
társadalomban leendő ismertetésére. Részint 
tagul való belépésre, részint pedig a művelt 
társadalomban a tagsági jelentkezés a ján-
lása és propagandájára kérem Címeteket! 

Nagy hálával venném, ha az eredmény fe-
lől engem egy hó lefolyása alat t értesíteni 
szíves volna, 

Esztergom, 1924. január 2. 
Bodnár György kir. tanfelügyelő. * 

— A Magyar-Holland Társaság tanügyi osz-
tályába újabban beléptek a következők: 

Rácz Béla Molnár Antal, Tarr Mihály és Gerő József 
Siska János Kállósemjén, Kőris Ilona Bánszállás, Algö-
ver Anna Balassagyarmat, Nóvák Miklós Sérfenyősziget, 
Faragó Gábor Békés, Schin Antal Vaskút, K. Szabó Ká-
roly Hodász, Melku Pá l Szepetk, Pethő János Tisza-
lök, Korossy Lajos Gadács, Bencze József, Benczéné 
Tihanyi Mária Kondorostanya, özv. Fülöp Lászlóné 
Monor, Koliger Róbert Monor, Albert Rezső Monor, 
Melkó István Monor, Csizmadia Ferenc Monor, Részegh 
Ferenc Monor, Rajicsné Schmitt Róza Monor, Varga 
Ilona Darnó, Fricsofszky László Hevesvezekény, Tézsla 
Mária Mikó, Szabó Imro Vásárosmikó, Tingl Imro Kún-
hegyes, Andrinné Csernyus Terka Hercegszántó, Fehér 
Nándor Szakmar, Alsóerek, Kassay Károly Bodvaszál-
szállás, Tóth Etel Abod, Geyer Irma Aszó, Szöczy Lajos 
Aszó, Dezső Jolán Pápa, Beck Pál Hatvan, Balogh Má-
ria Lábod, özv. Antal Andrisné Űjfehértó, Balogh Irén 
Üjfehértó, Valent Pálné Űjfehértó, Pelsőczy Kálmán Űj-
fehértó, Kádár Béla Üjfehértó, Moncsáki Etelka Lajos-
mizse, ifj. Kosztolnik János Fegyvernek, Wenczel Kál-
mán Jászfelsőszentgyörgy, Kiss Antal Kőrösnagyhar-
sány, Dede Kálmán Bfalva, -Matuz Bálint Domb-
egyház, Eszes Ilona Dombegyház, Técsyné Makány Júlia 
Dombegyház, Makány Erzsébet Dombegyház, Kecske-
méthy Károly Dombegyház, Selmeczy János Dombegy-
ház, Börvöcz Géza Dombegyház, Pethő János Tiszalök, 
Antal József Vértesszőllős, Kék Géza Diósd, Szilbervae 
János Kúnágota, Lendvay József Kelebia, Hammer Jenő 
Kisbér, özv. Micsinay Pálné Kondoros, Jancsovics Petro-
nella Kondoros, Steinhardt István Bagolatánc, Somogy-
Szentmiklós, Kiséri Nagy László Dab, Dömsöd, Szalay 
Jolán Polgárd, Stemer Elemér Döbrököz, Mitrik Gizella 
Bélatanya, u. p. Nagycigánd, Szabó János Nagymágocs, 
Űjtanya, Révay Viktorné Felsőmarácz, Hollsovszky 
Klára Berettyóújfalu, Laky Mária Berettyóújfalu, Fridii 
Jenő Bodonhely, Markovits Kornélia Békásmegyer, Hukár 
József Szőllőskislak, Bogyay Gizella Szőllőskislak, Kávay 
Gáspár Végegyháza, Morvercsik Anna Végegyháza, Sal-
lay Kálmán Végegyháza, Ráczné Mezoy Nusi Budakeszi, 
Kozma Imre Kejlenvölgy, Rein Géza Kelenvölgy, Csepele 
István Kelenvölgy, Takács Anna Kelenvölgy, Fidrus 
Margit Kelenvölgy, Fenyő Margit Kelenvölgy, Tézsla 
Mária Makó, ifj. Kovács Béla Apostag, Minya Mária 

1 Űjfehértó, özv. Schmitt Dezsőné Kelenenvölgy. 

H I A T H F P M I A f ? Y f í i r i Y I I \ I T l - 7 F T Eredményesen kezeltetnek szigorú orvosi felügyelet I 
W I M 1 1 I ^ I V I I I I H V S I W V J 1 I I I I L - I — I a I a t t : ideges állapotok, álmatlanság, sziv-, gyomor-, epe-1 

B U D A P E S T , bántalmak, rheuma, izületi betegségek, fagyás, ha jhu l -1 
V., Vilmos császár-űt 18., I. em. Tel.: 13—98. (Bazilika mellett.) lás, gyermekek angolkóros állapo+a bőrbetegségek. I 
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Irodalom. 
Credo. Bőle Kornél Szent Domonkos-rendi 

a t y a három évvel ezelőtt szervezte meg 
Budapesten a Credo-férfiegyesületet , amelynek 
az a célja, hogy a hitéletet a férfiak között 
ápol ja , fejlessze és megerősítse. 1923. ápri l isá-
ban pedig a Credo-eszme szolgálatában meg-
indítot ta a „Credo" című lapot, mely fo lyói ra t 
formában, szigorú kathol ikus észjárás szerint 
í r és bírál mindent . Nagyon hasznos dolgot 
cselekszik, aki ezt a férf iaknak való lapot já-
r a t j a és terjeszti , mer t ez a szigorúan tudomá-
nyos és a p rak t ikus hi tbuzgalmi lapok közötti, 
t é ren mozog és nívós, t a r t a lmas lap ja a férfi-
lélek gondolatvilágának. Jelenlegi félévi elő-
fizetési á ra 2500 korona. Megrendelhető Bá-
lint-u. 3., Szent Domonkos-rend zárdája . 

Madách Imre: Az einber tragédiája, cente-
ná r iumi kiadás. Budapest , 1924. K i a d j a a Ma-
g y a r Irodalmi Társaság. A Napkelet könyvtá-
r ában most je lent meg Madách Imre E m b e r 
t r agéd iá jának az első kr i t ika i szöveg kiadása. 
E kiadásnál az 1863. k iadás t vették alapul , 
m i n t a költő életében megje lent utolsó végle-
ges szöveget. Minden módosításról számot 
adnak a lapal j i jegyzetekben. Ugyanot t van-
nak Arany megjegyzései és helyesbítő javas-
latai , valamint Szász Károly igazításai is. A 
rálapozás megkönnyítésére minden l ap tete-
jére fejcímet í r t ak . A függelékbe te t ték az 
E m b e r t r agéd iá jának szövegére vonatkozó iro-
da lmat és Madách 1861 november 2-án Arany-
hoz í r t levelének azt a részletét, melyet A r a n y 
László a levelek kiadásakor kihagyott , amely 
azonban fontos felvi lágosí tásokat t a r t a lmaz a 
költő felfogására . Záradékul táblázatba fog-
lal ták Madách életének legfőbb ada ta i t . A 
könyv előszava Tolnai Vilmos munká ja . Gyö-
nyörű kiáll í tása van a szövegkiadásnak, és a 
t iszta szép nyomás a Magya r Tudományos 
Társula tok S a j t ó vál lalatát dicséri. Az első 
k r i t ika i szövegkiadás és a díszes kiál l í tás is 
egyik tanújele annak a kegyeletnek, amellyel 
a költő születésének századik évfordu ló já t 
megünnepelték. 

Hivatalos rész. 
RENDELETEK. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
előterjesztésére Balogh Árminnak, a Perencz 
József Országos Babbiképző Intézet nyugal-
mazot t t aná rának nyugalomba vonulása alkal-
mából az V. fizetési osztály jellegét adomá-
nyozom. 

Kel t Budapesten, 1923. évi dec. hó 22. nap ján . 
Horthy sk., 
Gróf Klebelsberg Kunó sk. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1924. évi 1832.—III. b. számú rendelete az 
iskolai könyvtárak anyagáról bekívánt jelen-
téseknek (jegyzékeknek és kiegészítő jegyzé-
keknek) az Országos Ifjúsági Irodalmi Tanács 
címére leendő sürgős beküldése, továbbá az 
i f júsági könyvtárakba sorozandó „beszerez-
hető" és „beszerzendő" művek lajstromainak 
a Hivatalos Közlönyben való időnkénti közzé-
tétele és a beszerzés biztosítására a belépti-
díjas ifjúsági ünnepélyek jövedelmének fel-

használása tárgyában. 

I . 

Valamennyi tankerületi kir. Főigazgatóság-
nak; a budapesti középiskolai: tanílóképzőinté-
zeti gyakorló Főgimnázium Igazgatóságának; 
a felső kereskedelmi iskolák Főigazgatóságá-
nak; valamennyi Tanfelügyelőnek és tanfél-

ügyelőségi kirendeltségnek. 
Az iskolai könyv tá r ak ellenőrzése és terv-

szerű fejlesztése céljából elrendelem, hogy 
mindazon középiskolák (fiú- és leánygimnáziu-
mok, reáliskolák stb.), amelyek i f j ú s á g i könyv-
t á r a i k anyagáról a korábbi 56.955/920. VIH . a. 
sz. rendeletnek megfelelően a jegyzéket még 
nem küldötték be, pótlólag jelentésüket — ki-
ter jeszkedvén abban a könyv tá rnak jelenlegi 
a n y a g á r a is — az 1923. évi 79.000. sz. rendelet-
tel (megjelent a Hivata los Közlöny 1923. évi 
15. számában) megszervezett Országos Ifjúsági 
Tanács címére (Budapest , V, Hold-utca 16, I I I . 
em. 47.), e rendelet megjelenésétől számított 
négy héten belül, okvetlenül ter jesszék fel. 

Elrendelem továbbá , hogy az 56.955/920. sz. 
rendelet tel a jegyzék beküldésére kötelezett 
azon iskolák, intézetek, amelyek a jegyzéket 
a n n a k idején m á r beküldötték, a könyvtár-
a n y a g közben tö r t én t növekedéséről kiegészítő 
jegyzéket készítsenek s azt ugyancsak e ren-
delet megjelenésétől számított négy héten be-
lül, az Országos I f j ú s á g i I roda lmi Tanács cí-
mére küldjék meg. 

Elrendelem továbbá , hogy a többi iskola-
fa jok (tanító-, tanítónő-, óvónőképzőintézetek, 
polgár i iskolák, felső kereskedelmi iskolák, 
elemi, általános ismétlő, gazdasági népiskolák, 
kereskedő- és iparostanonc-iskolák) könyv-
t á ra ik anyagáról , e rendelet megjelenésétől 
számítot t három hónapon belül jegyzéket küld-
jenek be a Tanács fentemlí te t t címére. 

A fenthivatkozot t korábbi rendeletet kiegé-
szí tem azzal, hogy nemcsak az úgynevezett 
i f j ú s á g i tanulói könyvtár , h a n e m minden 
olyan iskolai k ö n y v t á r anyagának a címjegy-
zéke a Tanácshoz, a jelzett ha tá r időre bekül-
dendő, mely könyv tá r ak ál ta lán i f j ú ság i célo 
kat szolgálnak, aminők pl. az önképzőköri, a 
kongregáeiós és hasonló könyvtá rak . 

A jövőben a Hiva ta los Közlönyben időről-
időre állandóan közöltetni fog a Tanács által 

R E U M Á S 
és idegbajokat fájdalommentesen gyógyít, modern sugaras és vi! lai"os 

eljárásaival Dr. RÉH BÉLA ELEKTROMÁGNESES GYÓGYINTÉZETE, 
Budapest, VII., Vilma királynő-út 13. Telefon: József 26—24. 

Kérjen ingyenes ismertetőt! T a n í t ó - c s a l á d o k n a k engedmény 
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az i f júság i könyvtárakba besorozásra javasolt 
művek jegyzéke és pedig .o^olatípusok szerint 
két csoportban. Az egyik csoport a „beszerez-
hető" művek csoportja; azon művek jegyzéke, 
amelyeknek beszerzése ellen kifogás nem emel-
tetik; a másik csoport a „beszerzendő" mű-
veké, Omely eknek minden iskolai ifjúsági, 
könyvtárban helyet' kell foglahiiok. Ezen mű-
veken kívül más munkák az ifjúsági könyv-
tárakba el nem helyezhetők. Iskolai jutalom-
könyv is csak az engedélyezett és lajstromozott 
művekből' választható. 

A „beszerzendő" művek bevásárolhatásának 
fedezet-forrásáról külön fogok intézkedni. De 
már most elrendelem, hogy minden iskolai, in-
tézeti beléptidíjas i f júsági ünnepély tiszta 
jövedelmének legalább 5 százalékát állandóan 
az i f júság i könyvtárakba „beszerzendő"-nek 
megjelölt művek megrendelésére kell fordítani. 

Budapest, 1924 j anuá r hó 10. 
Klebelsberg s. k. 

2. 

Valamennyi főtiszt, egyházi Főhatóságnak és 
valamennyi iskolafenntnrtónak. 

Van szerencsém a Címet fölkérni, hogy az 
iskolai könyvtárak ellenőrzése és tervszerű fej-
lesztése érdekében kiadott fenti körrendeletem-
ben foglaltaknak megfelelő intézkedéseit sa já t 
hatáskörében megtenni szíveskedjék. 

Budapest, 1924 j anuár hó 10. 
Klebelsberg s. k. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
7452/923. eln. sz. rendelete az állami tisztviselők 
és egyéb alkalmazottak állásával össze nem 

férő foglalkozások tárgyában. 

Valamennyi alárendelt hatóság, hivatal, intéz-
mény és intézet főnökének. 

Tudomás és további el járás végett közlöm a 
m. kir. pénzügyminiszter úr 1923. évi november 
hó 28-án kelt 162.969/923. sz. rendeletét: 

A 7421/1923. M. E. számú kormányrendelet 
(kihirdettetett a Budapesti Közlöny 1923. évi 
október 20-án megjelent 236. számában) egyes 
kivételektől eltekintve elt i l t ja az állami és ál-
lamvasuti tisztviselőket és egyéb alkalmazotta-
kat attól, hogy részvénytársaságok, szövetkeze-
tek és általában nyerészkedésre i rányuló vál-
lalatok alapításában vagy igazgatásában részt-
vehessenek s hogy ily válhatnál elnöki, igaz-
gatói, igazgatóválasztmányi, felügyelő-bizott-
sági vagy bármely más oly állást vállaljanak, 

Isko lásgyermeknél 
az Ovomalt ine — friss tojásból, tejből, 
malá tából és kakaóból készült — kon" 
centrált tápszer elősegíti a . növekedés t é s 

fejlődést. 
Két étkezéshez elegendő kísérleti anyagot, népszerű 
ismertetést díjtalanul küld a Dr. W A N D E R gyógyszer* 
és tápszergyár r -t. Budapest, 41.postahivatal, postafiók. 

amely javadalmazással v a n összekötve. Aki 
pedig a rendelet megjelenése idejében ily ál-
lást betölt, az köteles a rendelet kihirdetess 
napjától számítot t 3 nap a l a t t arról lemondani. 

A szóbanlevő rendelet 3. §-a szerint azonban 
a minisztertanács hozzájárulásával az illetékes 
miniszter megengedheti, hogy állami és állam-
vasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak az 
Országos Jtvözponti Hitelszövetkezet, va lamin t 
a „Hangya" termelő, értékesítő és fogyasztási 
szövetkezet, a Magyar Gazdaszövetség Szövet-
kezeti Központjának kötelékébe tartozó azok-
nál a vidéki szövetkezeteknél, amelyek a helyi 
viszonyok mia t t az ott lakó állami és u,iam-
vasúti tisztviselők és egyéb alkalmazottak 
részvétele nélkül eredményesen nem működhet-
nének vagy megalapíthatok nem lennének, — 
ily állást vállalhassanak. 

Minthogy pedig a szóbanlevő engedélyek 
megadása i r án t i kérelmek elbírálása és a mi-
nisztertanács esetenkénti hozzájárulásának ki-
eszközlése hosszabb időt vesz igénybe, amely 
idő alatt egyes ily vidéki szövetkezetek veze-
tésében helyrehozhatatlan zavarok állliatnaR 
be, az Országos Központi Hitelszövetkezet és 
a „Hangya" szövetkezeti központ vezetőségé-
nek eziranti kérelmének helyt adva, utasitoin 
a Címet, értesítse a hatásköre alá tartozó érde-
kelt tisztviselőket és egyéb alkalmazottakat, 
hogy az Országos Központi Hitelszövetkezetek 
és a „Hangya" szövetkezeti központ köteienebe 
tartozó vidéki szövetkezeteknél betöltött i ly ál-
lásaikkal j á ró teendőket mindaddig külön en-
gedély nélkül is gyakorolhat ják, amíg ez állá-
saik megtar thatása iránti kérelmeik elintézé-
séről hivatalos értesítést n e m kapnak. 

A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter: 
Őszinte köszönetét és elismerését fejezte ki : 

az Egri Műkedvelők Körének az egri á l lami 
elemi népiskolákkal kapcsolatos napközi ott-
hon javára te t t 850.000 K-ás adományáért . 
Elekes Albertné ráckevei lakosnőnek és több 
ottani úriasszonynak és leánynak, akik a rác-
kevei községi elemi iskola 40 növendéke 
részére 4 (négy) millió korona értékben r u h á t 
adományoztak. Wolf L. és fia debreceni cég 
részére, aki debreceni paci tanyai áll. el. isk. 
32 szegénysorsú tanulója részére 1,600.000 K 
értékben télicipőket adományozott. 

Nyugdíjat, lakbért és drágasági segélyt, 
segély és gyámpénzt, végkielégítést, temetke-
zési járulékot engedélyezett: Bagi Béla kecske-
méti ref. jogakadémiai t a n á r özvegye szül. 
Pataky Ida részére havi 297.500 K özvegyi 
nyugdí ja t és évi 42.000 K lakáspénzt engedé-
lyezett; Bősze István petőházai r. kath. el. isk. 
tanító részére évi 493.400 K nyugdíjat és a 
megfelelő drágasági pótlékokat az országos 
tanítói nyugdíjalap, illetőleg a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. tárca terhére. 

Felelős szerkesztő: Körösi Henrik. 

Segédszerkesztők: 
Moravitz Lajos és Berwaldszky Kálmán. 
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P Á L Y Á Z A T O K 
E rovat a la t t közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

A jászkarajenői róm. kath . iskolaszék az 
ú jonnan szervezett alsókarai, felsőkarai és 
jenői pusztai I I . számú, va lamin t a felsőkarai 
róm. kath. elemi iskolánál lemondás fo ly tán 
megüresedett I. számú tanítói állásokra pályá-
zatot hirdet. Javadalmazás: törvényes fizetés 
és lakbér. Alsókarai iskolánál tanítópár előny-
ben részesül. Beosztást nem nyer t állami tan-
erők, B-listások és menekült érdemes tanerők 
előnyben részesülnek. Kommün alatti maga-
ta r t á s t igazolandó bizonyítvánnyal kellőleg 
felszerelt kérvények e lap megjelenésétől szá-
mí to t t 10 napra Molnár Zsigmond plébános, 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. (775) 

A szécsényi róm. kath. Iskolaszék kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet . J avada lma: 
1. Fél hold szántó és fél hold rét. 2. Természet-
beni lakás. 3. Iskolaszéktől 1,200.000 évi fizetés, 
többi államsegély. 4. Ismétlősök oktatásáér t 
36000. 5. Énektanításért 1000. 6. Stóla. Köteles-
sége díjlevél szerint. Személyes megjelenés kö-
telező, elszállásolásról gondoskodva. Útiköltség 
megválasztás esetén megtéríttetik. Állás azon-
nal elfoglalandó. A pályázók kérvényeiket ok-
levéllel, működési bizonyítványokkal, válasz-
bélyeggel ellátott borítékkal január 31-ig a 
szécsényi (Nógrád vm.) plébániai hivatalhoz 
küldjék be. Énekpróba és választás február 6., 
délelőtt. (776) 

A zalabéri róm. kath. kántortanítói á l lásra 
pályázhatnak kántori oklevéllel bíró taní tók. 
Helyi javadalom 47 egység. Választás j a n u á r 
29-én énekpróbával. Osadinszky esperes. (768) 

Ujmalomsok (Győr megye) község által fenn-
tar to t t ponyvádpusztai elemi iskolai taní tó i 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: helyi 
járandóságból havi 90000 korona, nyolc méter-
mázsa tűzifa, tíz métermázsa kőszén, termé-
szetben kert, lakás, mely két szoba és konyhá-
ból áll. Pályázhatnak férfiak és nők. Előnyben 
részesülnek végelbánás alá vont s menekül t 
tanerők. Határ idő a közlemény megjelenésétől 
számított 8 nap. Ujmalomsok, Kovács I s t v á n 
lelkész, iskolaszéki elnök. (774) 

Szentetornya község (Békés vm.) Iskola-
széke pályázatot hirdet a Schossberger-féle 
tanyai tanítói állásra. Fizetés: 1. Az iskola-
fenntartó községtől a m. kir . vallás- és közok-
tatásügyi miniszter úr rendelete értelmében a 
mindenkori kezdő tanítói fizetés 60 százaléka, 
jelenleg j a n u á r hóra 60.000, február—október 
hónapokra havi 120.000 korona. Évi 50 méter-

mázsa tűz i fa (hat egység), szép lakás, nagy 
kert. 2. A megválasztott, tanító fizetésig osztá-
lyának megfelelő államsegély. Kötelesség: hat 
osztály tanítása, ismétlősök oktatása, Kellőleg 
felszerelt kérvények a hirdetés megjelenésétől 
számított nyolc napon belül az iskolaszéki 
elnökség címére küldendők. Kommunizmus 
alatti magatar tás feltétlenül igazolandó. B-lis-
tások, menekültek előnyben. (766) 

Rákospalota r. t. vá ros községi iskolaszéke 
pályázatot hirdet a községi elemi iskolánál el-
halálozás folytán megüresedett X X V I I . tanítói 
állásra. Fizetés várostól az alapfizetés 30 szá-
zaléka, többi államsegélyből. Törvényszerű 
lakbér. Csak férfitanítók pályázhatnak. Az 
állás a választás u t án azonnal elfoglalandó. 
Fizetés választás jóváhagyása után folyósítta-
tik. Kérvények a pályázat megjelenésétől szá-
mított 10 napon belül iskolaszékhez küldendők. 
Wágner Manó s. k., isk. elnök. Strauch Árnád 
s. k., isk. jegyző. (765) 

Mátrabal lai róm. kath . Iskolaszék tanítónői 
állásra pályázatot hirdet . Javadalma: község-
től természetbeni lakás, 4 mázsa fa, kert s a 
törvényes fizetés. Pályázat i határidő a hirde-
tés megjelenésétől számított 10 nap. Az állás a 
választás megerősítése u tán azonnal elfogla-
landó. Kérvények az iskolaszéki elnök címére 
küldendők. Mátraballa, Heves m. (773) 

A szentgáli róm kath . Iskolaszék az osztály-
tanítói állásra, pályázatot hirdet. Fizetése tör-
vény szerint. Lakása: konyha és egy bútoro-
zott szoba. Pályázhatnak nők és férfiak. A 
kántorhelyettesítésre képesek előnyben. Kom-
munizmus alatti magta r tás igazolandó. Vá-
lasztás j anuá r 30-án lesz. Személyes megjele-
nés szükséges. Pályázatok: Plébánia Hivatal, 
Szentgál (Veszprém m.) küldendők. (777) 

A sóskúti (Fejér vm.) községi óvódák felü-
gyelőbizottsága, a I I . sorszámú óvónői állásra 
j anuár 30-i határidővel és törvényszerű fize-
téssel pályázatot h i rdet . Választás február 
1-én. Elnökség. (778) 

A gyömrői róm. kath . Iskolaszék lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Lakás természetben. Föld 
nincs. Államsegély van. Választás jan. 29-én. 
Megjelenés kötelező, de ezért megtérítés nincs. 
Iskolaszék. (764) 

Csúzod s köszvényed sohse lesz, 
Ha kéznél van az „Indaszesz"! 
A valódi 70 fokos szókelyhavasi „INDASZESZ" megjött Erdélyből s már mindenütt kapható. 
" i B S - * 1 INDAMOVEK, Balázsovich Sándor Rt . , Budapest, X, Si ipáry-B. 31. 
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Szatmár-Keserűteleken lemondás folytán 
megüresedett rk. osztatlan tanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik megjelenésétől tíznapi határ-
idővel. Fizetés törvényes, államsegéllyel. Tekin-
tettel a megszervezendő kántortanítói állásra, 
csakis kántori képesítéssel bírók pályázhatnak. 
Az állás helyettessel van betöltve. Kérvények 
főt. Kurcz Adolf esperes úrhoz, Kecelre kül-
dendők. Iskolaszék. 

Gyürüsi községi iskolaszék a nyugalmazás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma: kétszobás lakás, 
konyha, kamara, 2 és fél hold szántó, 14 mérő 
rozs, 10 szekér fa, 5 akó bor, 88 kor. készpénz-
fizetés, szabad legeltetési jog a közös legelőn, 
összesen 230 kor. így értékelve, a többi állam-
segély. Határidő a hirdetés megjelenésétől 10 
nap. Kötelessége díjlevél szerint. Személyesen 
megjelenők, B-listások és menekültek előny-
ben. Kérvények „Iskolaszéki elnök" Gyürüs, 
posta: Szepetk, Zala vm., küldendők. (738) 

Az atkári r. k. iskolánál megüresedett har-
madik tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fi-
zetés törvényes, lakbér- és kertilletmény. La-
káshiány miatt nőtlen, kántorságban jártas 
férfitanító előnyben részesül. Válaszbélyeg 
küldendő. Pályázati határidő: február 15. Kér-
vények: Iskolaszék, Atkár, Heves megye címre 
küldendők. 

A vámosatyai ref. elemi iskolánál Il-od 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javada-
lom 9000 K az egyháztól, teljes állami fizetés-
kiegészítés. Törvényes lakbér. Kérvények a 
lelkészi hivatalhoz (Vámosatya, Be reg m.) 
küldendők. 

A söjtöri (Zala vm.) r. k. iskolaszék a% le-
mondás folytán megüresedett osztálytanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalmazása: egy 
bútorozott szoba, fűtés, takarítással, törvényes 
fizetés államsegéllyel. Határidő 10 nap. Állás 
azonnal elfoglalandó. Csak férfitanítók pá-
lyázhatnak. Megjelenés előnyös, de önköltsé-
gen. Választás január 26-án. Kántoriakban 
jár tasak előnyben. Söjtöri r. k. Iskolaszék. 

A tótkomlósi ág. hitv. ev. egyház iskola-
széke egyik tanítójának szabadságolása követ-
keztében helyettes tanítót keres, aki a tót nyel-
vet is bír ja és lehetőleg a kántori teendőkben 
is jár tas — a folyó tanév végéig. Fizetése az 
államtól a helyettes^ tanítóknak megállapított 
fizetés, az egyház pénztárából. 

Jászapáti róm. kath. elemi iskolánál tanítói 
állásra pályázatot hirdetünk. Fizetés és lakbér 
törvényszerű. Kötelességei: kijelölt osztály ve-
zetése, a vasárnapi diákmisén orgonálás és a 
felsőbb osztályokban énektanítás heti 2 órá-
ban; a polgári leányiskolában énektanítás kü-
lön díjazásért. Énektanításban és kai-vezetés-
ben jártas férfi pályázók kérvényeiket a lap 
megjelenesétől számított 20 napon belül iskola-
széki elnök címére küldendők. (780) 

A szerencsi róm. kath. Iskolaszék a megüre-
sedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom: háromszobás lakás a megfelelő 
melléképületekkel, 10 magyar hold szántóföld, 
mely jelenleg felében van kiadva, a községi 

legelőn legeltetési jog három darab marhá ra 
és három darab sertésre, párbér címén minden 
pártól egy véka (32 liter) rozs és 42 fillér 
részint készpénzben, részint terményben 
fizetve, melynek évi összege jelenleg körül-
belül ötven métermázsa, stóladíjakból kö-
rülbelül évenkint a mai pénzünk szerint 
négyszázezer korona. Pályázati határidő f. évi 
február 1-je, mely időig a kérvények válasz-
bélyeges boríték csatolásával a szerencsi r. k. 
Iskolaszék elnökéhez küldendők. A kommu-
nizmus alatti magatartás egyházi hatóság ál-
tal is igazolandó. A választás 1924 február 7-én 
d. e. 10 órakor lesz. A pályázók útiköltségmeg-
térítésre nem számíthatnak. A megválasztott 
kántortanító költözködési költségeihez a hit-
község legfeljebb százezer koronával járul , 
mely kiadások okmányilag igazolandók. Az 
állás egyházhatósági megerősítés után azon-
nal elfoglalandó. Iskolaszéki elnök. (774) 

Kapolyi református lelkészi hivatal orgo-
nista-kántortanitóságra pályázat hirdettetik. 
Fizetés: lakás, stóla, tizenhatod fél kataszteri 
hold szántóföld és rét haszonélvezete, 29 mérő 
rozs, 20 köbméter tűzifa, díj levél minden 
egyébb tételének megváltása fejében tizedfél 
mázsa rozs. Állás április 24-én elfoglalandó. 
Bemutatkozás előnyös. Pályázatok válaszbé-
lyeggel február végéig beadandók a kapolyi 
(Somogy megye) református lelkészi hivatal-
hoz. (778) 

A beledi r. k. iskolaszék a II. sz. tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak fér-
fiak és nők. Fizetés és kötelességek díjlevél 
szerint. A megválasztott kántoriakban segéd-
kezni köteles. Személyes megjelenés ajánlatos. 
Határidő a hirdetés megjelenésétől számított 
10 nap. Cím: R. k. Plébánia, Beled, Sopron 
megye. (777) 

A balmazújvárosi községi Iskolaszék pályá-
zatot hirdet egy tanyai (Jenőháza) községi 
tanítói állásra. Fizetés a községtől a minden-
kori alapfizetés 10 százaléka, a többi az állam-
tól. Lakás áll két szobából, a szükséges mel-
lékhelyiségekből és megfelelő konyhakertből. 
Kötelessége az I—VI. vegyes osztály és az 
ismétlőiskola vezetése. Az állás megerősítés 
után felhívásra azonnal elfoglalandó. Pályá-
zati kérések február 15-ig „Községi Iskola-
szék, Balmazújváros" címre küldendők. Mene-
kült és B-listás tanítók előnyben részesülnek. 
Forradalom és kommunizmus alatti magatar-
tás hatóságilag igazolandó. Községi Iskolaszék. 

(776) 

A kunhegyesi ref. egyház pályázatot hirdet 
egy megüresedett tanítói állásra. Javadalom 
és lakbér törvényszerű. Csak férfi tanerők pá-
lyázhatnak. B-listások egyenlő feltételek mel-
lett előnyben részesülnek. Pályázati határidő 
e lap megjelenésétől számított 8 nap. Állás 
folyó évi február elsején elfoglalandó. Kellően 
felszerelt kérvények Masáth Ferenc iskola-
széki elnök címére küldendők. (775) 

Az ászári evangélikus egyházközség kántor-
tanítói állására pályázatot hirdet. Határidő a 
hirdetés megjelenésétől számított tíz nap. Fize-
tés: föld, fa és termények. Kérvények magyar-
szombathelyi lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(779) 
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A gádorosi rk. iskolaszék az újonnan szerve-
zett III . tanítói állásra pályázatot hirdet. Kö-
telességei díjlevél szerint. Törvényszerinti fize-
tés ós lakbér államsegéllyel. Kántoriakban 
szükség szerint segédkezni köteles. Csak fér-
fiak pályázhatnak. Iskolaszék. 

Bajcsa község iskolaszéke újonnan szervezett 
II. tanítónői állásra pályázatot hirdet. Java-
dalma: törvényes fizetés, lakbér, kertilletmény, 
államsegély. B-listások, menekültek előnyben. 
Pályázati határidő a megjelenéstől 10 nap. 
Válaszbélyeges kellően felszerelt kérvények 
Lévay Endre iskolaszéki elnök címére, Sze-
petnek, küldendők. 

A hidasi (rácfalu) Baranya m. evang. II . 
sorsz. tanítói állásra hirdetményünk megjele-
nésétől számított 10 nap alat t pályázhatnak 
németül tudó evang. tanítók. Fizetés: 600 K 
készpénz, egy öl fa, 20 K kertilletmény, 240 K 
lakbér, egy ágynemű nélküli bútorozott szoba 
s államsegély. Evang. iskolaszék. (761) 

Tiszabő (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) újon-
nan szervezett rk. IV. tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Pályázhat férfi- és nőtanító. Java-
dalma: a mindenkori törvényes helyi hozzá-
járulás és államsegély; természetbeni kert és 
törvényes lakbér. Kötelessége: díjlevél sze-
rint. A kántoriákban jártasak előnyben ré-
szesülnek. A kellően fölszerelt, s válaszbélyeg-
gel ellátott kérvények főt. Pál Ferenc, Tiszabő 
címére küldendők. A bolsevizmus alatti maga-
viselet igazolandó. Pályázati határidő, a meg-
jelenéstől számított 15 nap. Iskolaszék. 

Az ostorosi róm. kath. iskolaszék a megüre-
sedett tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés 
államsegéllyel, törvényszerinti. Természetbeni 
lakás nincs, csak lakáspénz. Kellőleg felszerelt 
kérvények a hirdetés megjelenésétől számított 
tíz nap alatt küldendők Róm. Kath. Plébánia 
címre, Kistálya, Borsod megye. Az állás egy-
házhatósági megerősítése után azonnal elfogla-
landó. Kántoriakban jártasság igazolása elő-
nyös. (758) 

H I R D E T É S E K 
A hirdetésekben közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Murgács Kálmán dalai 
reskedésben kaphatók. 

minden könyvke-

Nyugdíjazott, özvegy tisztviselőnő gondnok-
női, házvezetőnői, vagy egyéb hasonló állást 
vállal. Szíves megkeresések javadalmazás 
megjelölésével a Néptanítók Lapja kiadóhiva-
talába Budapest, VIII., Múzeum-kőrút 6. ké-
retnek „özvegy" jeligére. 

Helyettes vagy házitanítónői állást keres 
fiatal gyakorlattal bíró oki. tanítónő március 
1-től. Leveleket Seszták György, Balkány 
címre kérek. 

Magyar Ilona tanítónő holléte iránt érdek-
lődik amerikai jóakarója. Küldjön értesítést 
Hebenst.reit Rezső mechanikusnak Győr, Bá-
lint Mihály-u. 56. (769) 

Róm. kath. segédkántort keresek. Fizetési 
igény, életkor, képzettség bejelentendő. Khirer 
József, Szentes. (770) 

Fiatal okleveles tanítónő két fiúgyermek 
mellé nevelőnőnek kerestetik. Németül tudók 
előnyben. Ajánlatokat kérek Kállay Ubulné 
címére Vác, Gróf Csáky-u. (767) 

Tanítóözvegyet vagy árva leánykát keres 
magános tanítónő, ki háztartásában segéd-
kezne. Családtagnak tekinteném. „Uradalom-
ban" jeligére a kiadóba. • (771) 

Okleveles róm. kath. tanítót, nőtlent keresek 
azonnali belépéssel negyedik elemista fiam 
mellé. Német nyelv- és zongoratanítást is vál-
lalók, fizetési igénnyel, fényképes ajánlatokat 
zalabéri Horváth József bérgazdasága Alberti-
Irsa (Pest m.) kérek. (772) 

Legújabb „Hazafias Mária-dalok", melyek a 
mai helyzetet festik, orgonára és zongorára 
megjelentek. 10.000 koronáért kapható Kontor 
Elek zeneszerző kollégánknál, V., Sas-u. 9. 

Melyik budapesti tanítónő társulna iparmű-
vésznővel, ki női divatszalont nyitna. Bencze 
Mariska, Szeghalom, Békés vm. 

TORONYORAGYAR 
VI.5ZIV:U.32. TU154-3V, 

Orbán és§eeger 
zongora' és hangszerkészítők 

Budapest VII, 
Nyár*utca 14. 

Telefonhívó: J ó z s e f 45—48. 

In téze tek régi e l i s m e r t h a n g s z e r -

szá l l i l ó j a . A z ö s s z e s h a n g s z e r e k 

j a v í t á s a , h a n g o l á s a , vé t e l e , e l a d á s a 

é s b e c s e r é l é s e , h e l v b e n és v i d é k e n . 

1913. évi k i á l l í t á s o n k i tün te tve 
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Iskolapadok, iskolabútorok, torna-
szerek, atlétikai cikkek gyártása 
L O P O S G Y U L A Budapest, I I I , Bécs i -ú t 85 . sz. 
Telefon: 113—44. Költségvetés díjmentes. 

CSALADI - ISKOLAI -
S Z Í N H Á Z I MOZIT 

A K A R ? Í R J O N ! 
HATSCHEK FARKAS HOZ BFEST 

IV. K Á R O L Y - K Ö R Ú T 2 6 . 

Váradi Miklós és tá rsa Barakovits 
m ű o r g o n a s é p i t ő k 

R á k o s p a l o t a s Ű j f a l u 
(Budapest mellett) 

Klapka György-utca 52. 
Kész í tünk p n e u m a t i k u s é s e lek t romos 
r e n d s z e r ű o r g o n é k a ! b á r m i i y e n nagy-
s á g b a n é s kivi te lben. Úgysz in tén mo-
dern g é p e z e f e s o r g o n á k a t . M i n d e n n e m ű 
o r g o n a s í p o k a t é s e l e k t r o m o s fuj ta tó-
b e r e n d e z é s e k e t s tb . V á l l a l u n k jav í táso-
kat , á tép í tés t , t i szt í tás t , h a n g o l á s t és 
o r g o n á k j ó k a r b a n t a r t á s á t . Te rvekke l és 
kö l t ségve tésse l ké sz ségge l szo lgá lunk . 

Amerikai hEFORM toüflb-mCIAUT $ K 
F o g h ú z á s , f o g t ö m é s . 

A tan í tó ság köz i smer t fogászat i 
i n t éze t e 

Dentist FENYVESI MENYHÉRT 
Budapest, IX, Ráday-u. 5. 

(Kálvin-tér mellett .) 

K ö l t s é g v e t é s p o s t a f o r d u l t á v a l , 
A m á r 28 év óta közismer t , úi szabada lmazot t k e v e r é k ű , mély 

fekete , tel jesen f ény te l en és t a r tós 

I S K O L A T Á B L A - M Á Z 
készí tményem ismét k a p h a t ó mé l t ányos nap i á r o n : 

Egy '/1 bádog fekete iskolatábla=»máz, 6/4 kg , kb . 4 i sko la tá bláuak 
Egy 72 bádog fekete iskolatábla»máz, 3/4 kg , k b . 2 i skola tá blának 
Egy d a r a b iskolatáblam.íz^ecset . — Egy palack legf . h í g , p i r o 
v o n a l z ó f e s t é k , v o n a l h ú z ó ecset tel . — Láda, p o r t ó , f o r g . , eso 
m a g o l á s stb — Mellékcikk g y a r á n t , r a p i á r o n , s z á l l í t h a t ó : I s k 
í r ó k r é t a , pap i r fog l . , legf. , 25, 50, 100 drb .«ként . S z i v a c s egy», ' 
ké t í s tb . ökö lnagyságban . P a d l ó o l a j . pormentes í tó , legf. 1—2 kg*os j 
b á d o g b a n . — T i n t a p o r an th racen , fekete , kék , p i os s tb . szín* : 

- . ben */2—1 l i t e rnek . 

' Szállítás p o s t a p o r d u l t á v a l , egész éven át, a készpénz előzetes be" , 
> küldése mel le t t . Kívána t ra más c ikket is szál l í tok, ' 

| G r e s c h i k G y u l a B u d a p e s t I I , F ő s u t c a 7 1 

O R G O N A . 
= j a v í t á s o k a t é s h a n g o l á s o k a t , = r 

valamint ú j o rgonák és homlokza ts ípok ké= 
szítését vál la l ja 

H A R M Ó N I U M 
ál landóan k a p h a t ó k 

Alapíttatott 1919-ben. 

Szijjártó Béla 
orgonaépí tő 

P É C S , J ó k a i c t é r 11 

ORSZÁGH SÁNDOR 
É S FIA 

orgona- és harmoniumgyár 
R á k o s p a l o t a - Ú j f a l u 
E ö t v ö s u t c a 93. szá ir . 

Budapes t mellett 
a nyuga t i pá lyaudvar tó l a C 

kocsival a végállomásig. 
Alapíttatott 1861-ben. 

Vállal ú] orgonákat, homlokzatsípokal 
orgona-átépítéseket ( v í znyerőre , cső-

rendszerre), művészi kivitelben. 

D r . K o g u t o w í c z ü á r o S y 
egyet, tanár 

ű l i s k o l a i a t l a s z a i n a k 
k s a c l é j a , 

a Magy. K i r . Áiiami T é r k é p é s z e t k iadásában 
m e g j e l e n t : 

n é p i s k o l a i A t l a s z 
a IV—VI. osztályok számára 

8 térképlápnál , grafikonokkal. Ára 2000 ko rona . 
Min. eng. s z á m a : 122350/923. 

Bevezetés cél jából mutatványpéldányt küldünk. 
Egyéb k iadványok: 

Magyarország politikai kéz i té rképe 800 korona . 
Európa polit ikai kéz i térképe. ) Elfogytak ! 
Zsebat lasz 1»22. évre (Magyarország). Új k iadás 
Zsebat lasz 1923. évre (Európa). ) sajtó a l a t t ! 
Zsebat lasz 1924. évre (A 4 vi lágrész) . 8800 korona . 

I s k o l a i f a l i t é r k é p e k s 
Magyarország politikai té rképe . Eng. s z á m a : 

37995/922. Összeha j tha tó vászonszegéllyel 40.000 kor. 
Vászonszegéllyel, lécekkel .. 50.000 „ 

Magyarország ezeréves sorsa. Engedélyezve a 
ni. kir. vallás é s közoktatásügyi min. által. Felvo-
natlanul 4400 korona . Lécekkel 17.b00 korona. 

E KIADVÁNYOK FÖELÁRUSÍTÓJA: 
K Ó K A I L A . O S k ö n y v k e r e s k e d é s e 
Budapest IV, Kamermayer Károly-utca 3. sz. 

Bevezetés cé l jából mintalapokat szívesen küld. 
Árváltoztatások joga fenntartva I 
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Néptanítók Lapja 
Szerkeszti és kiadja a magyar királyi vallása és közoktatásügyi minisztérium. 

SZERKESZTŐSÉG : M. kir. vall.- és közokt. miniszt. 
Budapest V, Báthory-u. 12. III. em. 20. — Tel.: 68-18. 

KIADÓHIVATAL: M. Tud. Társ. Sajtóvállalata Rt. 
Budapest VIII, Múzeum-körút 6. — Tel.: J. 72-06. 

Megkaphatja minden elemi népiskola, tanító-és kisdedóvóképzőintézet, 
nemkülönben valamennyi egyházi főhatóság, tanfelügyelőség és tanfel-
ügyelői kirendeltség. A lap megküldése iránti kérelmek az elemi népiskola 
fennállását igazoló s az illetékes tanfelügyelő által láttamozott községi 
elöljárósági bizonyítvánnyal együtt a Néptanítók Lapja szerkesztőségé-
hez (Budapest V, Báthory-utca 12. 111. em. 20.) küldendők. A helység 
(a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó! 

Előfizetési ár: Negyedévre 3200 K. — Egyes szám ára minden 
megkezdett iv után 200 K. Negyedévnél több időre előfizetést nem 
fogadunk el. — Az előfizetési dijak a kiadóhivatalba küldendők. 
Hirdetések árszabása:.Pályázati apróhirdetések: Hivatalos 200 K, 
magán 280 K szavankint. Üzleti hirdetések díjszabás szerint. — A hir-
detési dijak a kiadóhivatalnak előrefizetendők és a hirdetések 
szövege Is oda küldendő. — Kéziratokat nem adunk vissza. 

T A R T A L O M : Quint József: A testnevelési tö rvény végrehaj tási Utasí tása. — Balla Ernő; Gazdasági kul túra 
a nép i sko lában . — Kunfalvi Rezső : A z Északamerikai Egyesül tsÁllamok közoktatási rendszere. — Sztankó Béla : 
A népiskolai énektaní tásról . — A hazai tanügyi lapokból. — A külföldi tanügyi lapokból: A tan í tó egyénisége. 
— Fi lmek alkalmazása a tanításnál . — Bevezetés a számtani példák megoldásába rajz segítségével. — Hitek: 
Egy kezdő tanító önval lomása . — A N é p t a n í t ó k Lapjáért. — Egyesületi élet: A M. T. O . Szövetség tisztelgése 
a kul tuszminiszter előt t . — Nyi l a tkoza tok . — Irodalom. — A magyar taní tóság lapalapításai. — Pintér J e n ő 
/magyar i rodalomtör ténete . — Ismeretterjesztő : Az írás képességének fejlődése, az írás rendellenességei és akadályai . 
— Tanítók tanácsadója: A »MagyarsHol land Kulturgazdasági R. T.« megalakulása. — A tisztviselői lakáspénzek 

ú j a b b szabályozása. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A testnevelési törvény végrehajtási Utasítása. 
írta: QUINT JÓZSEF. 

Nagy csapások nemcsak az egyes emberek, 
'hanem egész nemzetek életében is belső meg-
újhodást okoznak. A világháború szomorú be-
fejezése és gyászos következményei a nemzet 
vezetőinek figyelmét a nevelésre irányították. 
A hívatásos nevelőkön kívül államférfiak is 
kezdtek gondolkozni a nevelés lényegén. És 
amint nem eéhbeli, nagyművelségű férfiak vizs-
gálat alá vették és elfogultság nélkül elemez-
ték a nevelés munkáját , azonnal észrevették, 
hogy az iskolai nevelés egyoldalú értelmi neve-
lés. Ez a felfedezés a hiányok kutatására ser-
kentette mindazokat, akik a nemzet jövőjén 
gondolkoznak, és csakhamar a nemzet nevelői 
közül sokan tudatára ébredtek annak, hogy a 
nevelés leglényegesebb feladatát, az erkölcsi 
nevelést az iskolák nem szolgálják oly mérték-
ben, mint kellene. A nagy összeomlás óta 
sokan olvassák és meg is értik azokat a 
pedagógusokat, akik már a világháború előtt, 
mikor még a tudás volt a legnagyobb hatalom, 
hangoztatták az erkölcsi nevelés fontosságát. 
A napi sajtó út ján a közélet minden területén, 
különösen a politikában és utóbb a pedagógiában 
megindul a nagy erkölcsi ébredés, melynek — 
reméljük a legjobbat — ha eddig nemis, talán 
jövőre a gyakorlati életben meg lesznek a 
következményei. Mert ha az emberi elme műkö-

dése egyszer megindult, szívesen folytatja 
elemző munkáját . Gondolkodóink az erkölcsi 
lendületben ú j r a megvizsgálták a nevelés fogal-
mát és megtalálták a nemzetnevelés harmadik 
talpkövét is: a testi nevelést. A hajdankorban 
virágzó testi nevelés pogány őseink edzettségi;, 
lovagkorunk daliás alakjai, büszkeségei és 
törökverő hőseink mind eszünkbe jutottak a 
békekötések nehéz napjaiban. A statisztika szo-
morú következetességgel mutat ja számunk apa-
dását. A gyakorlati életben nap-nap után lát-
juk az egészséges test fontosságát. A testgyakor-
lás és a sport, melyek már a háború előtt, i f jú-
ságunk egészséges ösztöneinek ébredése foly-
tán fejlődésnek indultak, most egy csapásra 
nemzeti üggyé válik: pótolni kell a nemzeti erő 
megóvásának legfontosabb tényezőjét. Hon-
atyáink megalkotják 1921-ben a testnevelési tör-
vényt, melynek célja az egyesek testi tökélete-
sítése és a nemzet munkaerejének gyarapítása. 

A helyes út felismerése azonban még nem 
jelenti annak követését. Az eszmény tettre vál-
tása mindezideig késett, pedig a testnevelési 
törvény nem idegen gondolat meghonosítására, 
hanem annak a forró óhajnak a megvalósítá-
sára törekszik, mely a nemzet minden fiának 
lelkét á that ja . Mégis ez a törvény, mely tehát 
a nemzet akaratá t fejezi ki, nem tudott eddig 
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megvalósulni, mert a rég i ideologia gátlásai 
meghiúsították mindeddig a cselekvést. Isko-
láinkban, melyek az életet tantárgyakba szo-
r í t ják, a tornából — mely pedig valamikor az 
egész test szabad megnyilvánulása volt — szin-
tén merev tantárgy lett. A torna mint tantárgy 
azonban a gyakorlatias megítélésben nem állta 
ki a versenyt a számtannal* olvasással és a 
többi gyakorlati vagy tudományos tárggyal 
és a tanítói köztudatban úgynevezett mellék-
tárgy lett belőle, mellyel nem érdemes külö-
nösebben törődni, sőt amelyet el is lehet hagyni. 
Szegény, iskolai célokra csak nehezen áldozó 
iskolafenntartóink, ha erősen megszorították 
őket, számológépre vagy térképre még csak ad-
tak pénzt, de játékfelszerelésre, vagy torna-
eszközökre sohasem volt fedezetük, ilyen, a 
közvélemény szerint nem komoly dolgokra nem 
voltak hajlandók áldozni. 

Most azonban fordulóponthoz értünk. Ezentúl 
mindez meg fog változni. Az államfő maga sür-
geti a testi nevelés felkarolását és külön kéz-
iratban felszólította a vallás- és közoktatásügyi 
minisztert, hogy a testi nevelés gyakorlat i ke- i 
resztülvitelére dolgozzon ki gyakorlati tervet. | 
Miniszterünk ál lamférf iúi bölcsességgel hasz- i 
nálta fel az Országos Testnevelési Tanács elő- j 
munkálata i t és elkészítette körültekintéssel és ! 
pedagógiai tapintattal a testnevelési törvény 
végrehajási utasítását, melynek értelmében 
ezentúl: 

a) az elemi iskolák testneveléséről mindenütt 
gondoskodni kell (2. §.); 

b) a testnevelési órák elmulasztása, más tár-
gyak mulasztásaival egy tekintet alá esik (4. §.), 
nemcsak a tanuló, hanem a tanító és az iskola-
fenntartó szempontjából egyaránt; 

c) év végén minden iskolában tornabemutatá-
sok és sportünnepélyek rendezendők (5. §.); 

d) a nagy szünidőben a játéktereken a gyer-
mekek tanítók felügyelete alatt á l l janak (6. §.). 

A végrehajtási u tas í tás azonban nemcsak az 
iskolás gyermekek testneveléséről gondoskodik, 
hanem kimondja az iskolánkívüli testgyakorlás 
kötelezettségét is és ennek biztosítására a köz-
igazgatási hatóságokat használja fel. 

A testgyakorlási tanterveket és a testgyakor-
lás módjá ra vonatkozó utasításokat az Orszá-
gos Testnevelési Tanács készítteti, a testgyakor-
lásra kötelesek (21 éves korig minden i f jú) 
összeírásával és a testgyakorlás lehetőségeinek 
biztosításával a törvényhatósági és községi 
testnevelési bizottságokat bízza meg. Ez utób-
biak részben hivatalból való, részben a helyi-
érdekeket képviselő tagokból állnak és képvise-
lik mind a nemzetnevelés egyetemes érdekeit 
mind a helyi saját lagos kívánságokat. 

A végrehajtási u tas í t ás végül rendezi a fel-
ügyeletet, vezetést, oktatást és gondoskodik az 
állam, a törvényhatóság és a község után a 
költségek fedezéséről, valamint a törvény 
végrehaj tását megakadályozok pénzbírsággal 
való megbüntetéséről. A miniszter ú r rendelke-
zése fontos lépés nevelésügyünk fejlődésében, 
mert ez a végrehajtási utasítás egyengeti köz-
igazgatási úton a testnevelési törvény megváló- í 

s í tásá t és módot ad a pedagógus szakköröknek 
a r ra , hogy hozzáfogjanak a testnevelés gyakor-
lat i kiviteléhez. Ez a végrehaj tási utasí tás bele-
kapcsolja az állami ós helyi hivatalos szerve-
ket és az egész társadalmat a nevelés munká-
jába. Ez a végrehajtási utasí tás felrázza a hiva-
tásos nevelőket egyoldalúságukból, felébreszti 
„fiziológiai" i rányú lelkiismeretüket, észrevéteti 
az elhanyagolt testet és annak gondozására, gya-
korlására serkenti őket. Ez a végrehaj tási utasí-
tás végül figyelmeztető a néptanítónak is, de nem 
olyan értelemben, hogy a testet az értelemmel 
vagy az erkölccsel szemben, attól elkülönülve 
nevelje és egyoldalú izomembert csináljon min-
den tanítványából, hanem olyan értelemben, 
hogy elmélkedjék a nevelés lényegén és térjen 
le végre arról az útról, melyen az értelmi neve-
lés egyoldalú túlbecsülésével elvesztette az em-
beri természetnek megfelelő harmonikus neve-
lés eszményét. 

H a megtaláltuk ismét a nevelés eszményét, n j 
resteljük, hogy ez régi tanítás. Ügy látszik még 
mindig nem hangsúlyoztuk elég sokszor a neve-
lés egységét, mert még mindig nem méltat ják, 
még a szakemberek sem, kellő figyelemre a 
gyermek természetét. A gyermektanulmányi 
kutatások eredményeinek, különösen a lelki fe j -
lődésre vonatkozó ismereteknek felhasználása 
a lap ján a népiskola elméleti tárgyainak taní tá-
sában a legújabb időben sokat fejlődtek a mód-
szerek. Tanítók és tanárok, gyűlések és kon-
gresszusok foglalkoztak a tanítói e l járás tökéle-
tesítésével és az az űr, mely a többi tá rgyak 
és a testgyakorlás között a t á rgy kevésre érté-
kelése miatt már régóta tátongott, a módszer 
elmaradottsága miat t még nagyobb lett. A ta-
nítók már azt sem tudták, mit csináljanak a 
tornaórákkal, elhanyagolták azokat és meg-
nyugtat ták alvó lelkiismeretüket azzal, hogy 
m a j d elvégzi azt az utca, vagy gondoskodjék 
róla a család. 

A testnevelési törvény végrehaj tási utasí tása 
a tanítóságnak nemcsak a régi harmonikus ne-
velési eszményt akar ta visszaadni, hanem ser-
kent a r ra is, hogy a megtalált eszmény ősforrá-
sából és az emberi természet: a test és lélek fej-
lődéstörvényeinek ismeretéből — egyelőre talán 
csak komoly tanulmányozásából — merítsenek 
erőt és a tornából, mint merev, szisztematizált 
tantárgyból kiindulva emelkedjenek fel a tuda-
tos testnevelés magaslatára . Szabadítsák fel 
magukat a mechanizált bábjáték-torna alul — 
de nem úgy, hogy egyszerűen elhagyják az 
órákat —, hanem úgy, hogy a tornát az emberi 
test működésének és fejlődésének széles alap-
ja i ra fektetett igazi testneveléssé szélesítsék ki , 
és ennek a tágabb értelemben vett, igazi test-
nevelésnek az értelmi neveléshez hasonló, tndn-
tosan átgondolt és a gyermek természetének 
megfelelő módszereket adjanak. 

A testnevelési törvény és a végrehaj tási u t a -
sítás hajtóerők, ingerek, melyeknek a nevelők, 
elsősorban a néptanítók lelkére gyakorolt hatá-
sától függ az iskolás gyermekek és az iskolán-
kívüli i f júság és bennük és általuk az egész, 
nemzet megerősödése. 
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A testnevelési törvény végrehajtása tárgyá-
ban kiadott rendelet megjelenésekor a Kor-
mányzó Úr ő Főméltósága a Budapesti Közlöny 
f. é. február hó 1-én megjelent számában a kö-
vetkező legfelső kéziratot intézte Klebelsberg 
Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez: 

Kedves Gróf Klebelsberg! 
Hazánk súlyos helyzetéből folyó anyagi 

bajaink és az elharapódzott tömegbetegségek 
a nemzet egészségét is megtámadták. A ma-
gyar jövőnek tartozunk azzal, hogy minden 
erőnk megfeszítésével kiemelkedjünk ebből 
az állapotból és testileg is épebb és erősebb 
nemzedéket neveljünk. 

Ehhez elsősorban a testnevelés ügyének fel-
karolása vezet, amely ekként most legfonto-
sabb nemzeti ügyeink egyikévé vált. Ennek 
tudatában ma, midőn a testnevelésről szóló 
1921. évi LIII. t.-c. végrehajtási rendeletének 
megjelenésével e nagyfontosságú törvény 
életbelép és Ön felhatalmazásommal beter-
jeszti a testnevelési alap visszaállításáról 
szóló törvényjavaslatot, s ezzel az állam a 
mostoha pénzügyi helyzetében tőle telő áldo-
zatot meghozza, szükségesnek látom, hogy az 
egész magyar társadalom is tettre és áldo-
zatra kész érdeklődést tanúsítson a testneve-
lés iránt, mely csak az esetben vehet igazi 
lendületet, ha a hivatalos tényezők támogatá-
sát megértő társadalmi tevékenység egé-
szíti ki. 

Felhívom önt ennélfogva, hogy az ez iránt 
szükséges lépéseket haladéktalanul meg-
tegye. 

Kelt Budapesten, 1921. évi január hó 31. 
Horthy s. k. 
Gróf Klebelsberg Kunó s. i. 

Hiszek egy Istenben, 

Hiszek egy Hazában, 

Hiszek egy isteni örök Igazságban, 

Hiszek Magyarország föltámadásában. 

Amen. 

Gazdasági kultúra a népiskolában. 
I r t a : Balla Emi, pándi állami tanító. 

A gazdaságtan — mint tantárgy — intenzív 
szerepe a népiskolában nem is oly régi keletű; 
kellett jönnie egy megrázkódtatással teljes év-
tizednek, mely népoktatásunk átszervezésében 
a maga hirdetett reformjaival példát statuált 
arra nézve, hogy hogyan és mire építsen a 
magyar népnevelő, és mily irányt kövessen 
munkájában, melynek egyetlen, de biztos ered-
ménye a hatalmas és meg nem ingatható érzé-
sekben gazdag nemzeti összetartozóság kiala-
kulása. 

Ügy gondolom, mi magyar népnevelők sokat 
gondolkozunk nevelői foglalatosságunkban e 
téma felett s legtöbben a r r a a meggyőződésre 
jutunk, hogy igen is nemzeti művelődésünk 
fénykorát a világháború előtti évtized adja, 
amidőn népoktatásunk is az ő fejlődésében ha-
talmas méreteket öltött. — Megvalósulásra 
váró tervek és ideák röpködtek közoktatási 
életünkben; tervek melyek nemzetünk ősi erő-
forrásaiból merített képességeinket voltak hi-
vatva elővarázsolni az egyszerű falusi nép lel-
kéből is, hogy bemutassuk a művelt „Nyugat-
nak" — ime mi magyarok asszimilálódunk, tö-
rekszünk a kultúra jegyében a minket jogosan 
megillető hely felé, társadalmi, közgazdasági, 
politikai életünket igyekszünk hasonlóvá fej-
leszteni azon művelt nemzetek életéhez, ame-
lyek mellett barátságban és megbecsülésben 
kell élnie nemzeti életet a magyarnak. 

S e héroszi munkában jön a minden ideákat 
tönkretevő s szerencsétlen kimenetelű világ-
háború, mely azonban megpecsételi a magyar 
kultúra magas nívóját, bemutatkozik a meg-
szálló elleneink előtt a maga hatalmasságában 
s történelmi igazolást hirdet az-új államalaku-
latok abnormi tásában. . . ! 

S most az eltakarított romok felett ú j r a hit-
vallást tesz a magyar népnevelő a régi tervek-
kel szőtt közművelődési mult felett, egész én-
jének megnyilatkozásában keresi s kuta t ja 
azokat az eszközöket, módozatokat, melyek se-
gítségével alátámaszthatja nemzete létének 
kritériumait s ez elszigetelt helyről kiindulva, 
a múltban szerzett tapasztalatok felhasználá-
sával alkalmazza nevelői munkájá t a haza 
újjáépítésében. 

Sajnos, a mult tapasztalatai azt igazolják, 
hogy egész nevelési rendszerünk s annak 
iránya súlyos tévedéseken épültek fel. Bár 
agrár államunk egész népoktatási i ránya sok 
szépet és nemeset alkotott, de ez — sajnos — 
a föld szeretetéhez és megbecsültetéséhez ép-
pen- nem vezetett. Nem azt akarom ezzel mon-
dani, hogy a hazafiasság nevelésével kapcso-
latban nem jutottak ez érzések kellő szerephez 
s hogy a nevelés eredménye nem biztosította 
kellőleg az ezredéves ősök véráztatta földjének 
szeretetét, de állítom, hogy ez érzés fejlesztése 
mellett teljesen homály fedte a mindennapi 
kenyeret adó föld megbecsülését és szeretetét. 
A mindennapi falusi iskolából kikerült gyer-
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mek — kit élethivatása az ekeszarva mellé 
rendelt — egy teljesen ismeretlen ú j világgal 
került szembe s az „élet iskolájának" sok évi 
megpróbáltatásai, csalódásai edzették az i f j ú t 
a nagy természet szeretetében „ tapasztalt gaz-
dává", de még mindig nem „szakemberré." 

Pedig példaként voltak előttünk a szomszéd 
,.Nyugat" államai, hol pl. Francia- , Angol- s 
Németország egész népoktatási tendenciáját a 
merkanti l s ipari politika irányítot ta , mint 
egyik fontos tényezője a nemzeti életnek, va-
lamint erős kapocs a lakosok foglalkozása s az 
iskolai nevelési i rány között. 

Ma már Csonka-Magyarországon egész ne-
velési rendszerünket az agrárpol i t ika kell, 
hogy irányítsa s örömmel üdvözli a tanítóság 
nagynevű kultuszminiszterünk ez i rányú kul-
túrprogrammját , mely szerint: „Oktatási szer-
vezetünket telíteni kell gazdasági tartalom-
mal." De itt a t ananyag kiváló gonddal való 
összeállítása, feldolgozása s annak egyes tan-
tárgyakkal való koncentrációja, az iskola oly 
i rányú felszerelése, mely a nélkülözhetetlen 
szemléltető oktatás akadályait eliminálja — 
bír nagy fontossággal s biztosítja a cél elérését. 

Szerintem az a tervi — mely a gazdaságtan 
— mint vezető tan tárgynak tan í tásá t csak az 
V—VI. osztályban k ívánja — éppen a falusi 
népoktatásnál teremtene olyan állapotokat, 
melyek nem biztosítanák az alapos gazdasági 
tudást. Hiszen a falusi tankötelesek nagy szá-
zaléka a mai nehéz megélhetési viszonyok 
miat t a reájuk ró t t másirányú otthoni foglal-
koztatások s mulasztások miat t az V—VI. osz-
tályt el nem éri — nagy zöme csupán négy 
osztályt végez. E szomorú állapotot pedig nem 
szabad figyelmen kívül hagyni s szerintem a 
gazdasági oktatást a legalsó foktól kezdve fo-
kozatosan kell felépíteni. Ily értelemben kell 
azért átdolgozni a ma használatban levő gaz-
dasági kézikönyveket is — melyek aztán a 
t ananyag célszerű elrendezésében hivatva lesz-
nek az egyöntetű gazdasági oktatás i rányát 
megszabni. 

A gazdaságtant az értelmi cenzusnak meg-
felelően már az I—Il-ik osztály beszéd-érte-
lem anyagába a helyi körülményekkel kap-
csolatban beleilleszteném. Már e fokon fel kell 
ébreszteni a növendékekben a jövendő élet-
hivatást (falusi iskola) — szeresse meg a gyer-
mek a mindennapi kenyeret adó földet, melyet 
verejtékes munkával dolgoz a szüle, várva reá 
Istennek áldását. — A tehén pl. mely neki a 
fejlődését elősegítő s nélkülözhetetlen tejet 
ad ja , ne álljon erkölcsi hatás nélkül a gyer-
mek előtt. A házi madarak szerepe úgy állít-
tassák be, mint fontos összefüggésben álló se-
gítő tényezők a gazdasági életben, (pl. a ma-
darak szerepe a gyümölcsösben, — a selejtes 
magvak felhasználása a házi szárnyasok élel-
mezésében stb.). Ezek erkölcsi hatása t i l tani 
fogja az állatok bántalmazását, a fészek rab-
lást stb., hiszen m á r ez értelmi fokon is az ér-
zékeltetés, az egyes rossz cselekedetek felis-
mertetése mint értelmi motívumok nagy sze-
repet töltenek be. 

A IlI-ik osztályban csupán a tanuló lakó-
helyének ta la jával s annak gazdasági növény-
világával, termelési módjaival foglalkoztat-
nám növendékeimet; a talajmívelés módjá t s 
eszközeit a legegyszerűbb formában direkt 
módszerrel t an í t anám s kézügyesítő gyakorla-
tok keretei között pl. cirok-, kukoricaszárból 
vagy deszkából egyszerűbb gazdasági eszközö-
ket (villa, gereblye, lapát stb.) készíttetnék. 
E ténykedés m á r a jól megalapozott fogalma-
ka t eredményező koncentráció elvét érvénye-
sítené. Kis konyha és gazdasági kertben a 
leányok és fiúk egyszerűbb vetési s ' ta la jmíve-
lési munkákban tökéletesítenék tudásukat — 
no meg e munka a fizikai erőt is fejlesztené a 
szellemi munka fogyasztó energiájával szem-
ben. 

I t t említem meg, hogy a földreform, mely 
Magyarország agrárpol i t ikájának fontos al-
kotása, nem szabad, hogy könnyen á thidal ja 
azokat a nehézségeket, melyek az iskoláknak 
gazda-sági földdel való ellátása körül mutat-
koznak. Az illetékes köröknek számot kell 
vetni azzal, hogy e kérdés radikál is megoldása 
nélkül egész gazdasági népoktatásunk csődöt 
mondana, hiszen a biztosított elméleti tudás, 
a praktizáló rendszer hiányában — tudjuk a 
mindennapi életből — nem vezet a kívánt 
eredményhez. 

Már e fokon az olvasókönyvekben a sok fe-
lesleges olvasmányok behelyettesítésével az 
értelmi állapotnak megfelelően gazdaságtani 
ismeretekkel foglalkozó tanulságos olvasmá-
nyok tá rgyal ta tása volna szükséges, mely a 
föld szeretete mellett, annak inívelési módjai t 
— ismertebb növényeinek életét tenné ked-
veltté növendékeim előtt, benne jelképezve az 
örök Isten teremtési munká jának rend és tör-
vényszerűségét. 

A IV-ik osztály tananyaga már a külön-
böző talajnemek ismertetéséből s azok mívelé-
sének gyakorlati alapon való elsajátí tásából — 
a hasznos házi állatok nevelésének és élethiva-
tásának a gazdasági életben való kiemeléséből 
állana, belekapcsolva a környék gazdasági nö-
vényeinek termelési viszonyait s a t rágya fon-
tos szerepét a gazdasági életben. I t t már ön-
álló munkakör t adnék növendékeimnek az is-
kola gazdasági földjén s egyes gyermek-cso-
portoknak jobb termésthozó munká ja a többié-
vel szemben talán a többtermelés iránti ambí-
ciót nevelné növendékeimben s az erkölcsi 
motívum, a szorgalom, az odaadó munka bizo-
nyára éreztetné nevelői ha tásá t 

Az V—Vl-ik osztályban az előző tanévek 
anyagának kibővítésével a gyümölcsfa neve-
lést, a méhészetet és selyemhernyó tenyésztést, 
a gyógynövény gyűjtést venném alapul — i t t 
már nagy fontosságot tulajdonítok a teljes 
gyakorlati kiképzésnek, mely fontos alapul 
szolgálna a „mezőgazdasági középfokú iskolá-
nak" is. 

Ügy gondolom, hogy ez ál talam adott váz-
lat a fokozatosan felépülő gazdasági népoktatás 
célját szolgálná s az oktatás eredménye bizo-
nyára nagyban eltérne a maitól; hiszem s erős 
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a meggyőződésem, hogy gazdasági i rányú ne-
velésünk es^-k úgy hozza meg a kívánt ered-
ményt, ha már a legalsó fokon „vérbeli" gazda 
i f j aka t nevelünk. A föld szeretetén kívül ra-
gaszkodjon a növendék szívvel-lélekkel ahhoz 
a munkakörhöz, melybe gazdasági i rányú ké-
pesítése s családi tradíciója ál l í t ja s e munka-
körben tanul ja megismerni a nagy természet-
ben a gondviselő Istent, kitől munká ja ered-
ményeként áldást vár — s e sokat szenvedett 
magyar Hazát, melynek minden göröngyéhez 
dicső emlékű őseinek vércséppjei tapadnak. 

Az Északamerikai Egyesült-Államok 
közoktatási rendszere. 

I r t a : Kunfalvi Rezső, áll. főgimn. tanár (Budapest). 

A közoktatás kérdése az Egyesült-Államok-
ban igen komplikált fogalom, melyet az ide-
gen egyszerű tanulmányozással, különösen 
külső alakjáról ítélve sehogysem képes meg-
érteni. A tanítással járó nevelésügy ismerete 
feltételezi az iskola falain kívül levő nemzeti 
életnek alapos megismerését, a népnek élő 
szellemét, amely ezen intézményeket fenn-
t a r t j a és megállapí t ja eszményeit. 

Az Északamerikai Egyesült-Államok ingye-
nes, közép- és alsófokú tanításnak elmélete 
egészen más alapon nyugszik, mint hazánké 
avagy Nyugat-Európáé. A tanítási rendszer 
egységes mindenkire nézve az óvodától kezdve 
egészen li éves korig. Ezen korban semmiféle 
megkülönböztetést vagy választást a tanuló 
részéről meg nem engednek. Egy amerikai 
államférfiú röviden ezt jegyezte meg: „Az 
Unió gyermekei úgy neveltetnek, hogy bár-
melyik egy napon az ország elnökévé válhat." 
Nálunk a középiskolák legnagyobb részt arra 
szolgálnak, hogy kvalifikáljanak a sokágú ál-
lami hivatalok valamelyikére. S nem szabad 
elfelejtenünk egy percre sem azt, hogy bizony 
őszintén szólva: a fiúk iskoláinkban elsősor-
ban a bizonyítványért tanulnak, amely bizo-
nyí tvány mintegy passepartout a jövő éle-
tére nézve. A főkülönbség a nálunk dívó 
tanulás és az amerikai diák tanulása között, 
hogy előbbi s minősítésért utóbbi a tudásért 
dolgozik. Amerikában az iskolázás célja, hogy 
az egyén feljebb emeltessék és fejlesztessék és 
csak másodsorban az, hogy anyagi haszna 
legyen belőle. 

Közönségünknek, amely Angliát nem ismeri, 
kissé nehéz a hasonlósági, esetleg különböző-
ségi eseteket, amelyek az amerikai Egyesült-
Államok és Anglia közoktatási rendszere kö-
zött előfordulnak, egy csapásra megérteni, 

nem is lehet az ismeretünk nagyon alapos, 
amennyiben az említett két nemzetnél a kö-
zépiskolák nem oly egyöntetűek, mint például 
a líceumok (állami) és a college-ek (városi, 
községi). Franciaországban, vagy pedig a ma-
gyar és német gimnáziumok és reáliskolák. 
Az amerikai Egyesült-Államokban a közép-
iskola három fa j á t különböztetjük meg: 1. 
„nyilvános" felsőfokú középiskola (public high 
schools), ide tartoznak az államiak és közsé-
giek; 2. alapítványok által fenntar tot t iskolák 
és akadémiák; 3. magániskolák, melyek nyil-
vánossági jelleggel bírnak és középfokúak. 

A középiskolák első f a j a az ú. n. „Public 
High School" sokkal nagyobb számban van 
képviselve, mint az utóbbi kettő. Az előbbi ne-
vezhető leginkább „nyilvános"-nak abban az 
értelemben, amint azt az amerikaiak adták 
neki. Amennyiben azok kiadásai t teljesen az 
állami, illetőleg a városi büdzséből fedezik, 
ezek az iskolák teljesen ingyenesek az illető 
városbeli i f j ú s á g számára. Csupán azok fizet-
nek tandíjat , akik más helyről jöttek. Amint 
tudjuk az Unió most 48 államból áll, melyek 
mindegyike önkormányzattal bír; ezen álla-
mok legtöbbje nemcsak, hogy ingyen oktatja 
polgári gyermekeit, de még az összes szüksé-
ges tankönyvekkel is ingyen látja el. A közép-
iskoláknak ezen f a j a az ingyenes oktatásnak 
legszebb rendszerét t á r ja fel előttünk. Kife j -
lődésének legteljesebb fokát az Egyesült-Álla-
mok keleti és közép államaiban érte el, habár 
a távol nyugat i államok városai is óriási lépé-
sekkel haladnak ebben az i rányban az utolsó 
15 év óta. Négy évfolyamból a kurzus és a 
tanulók átlagos kora belépéskor 14—16 év. 
Ezen „High School"-okat remek épületekben 
helyezik el és kitűnően szerelik fel. Nagyon 
kis városokban és helységekben a felsőfokú 
középiskolák rendesen csak három évre ter-
jednek és az épületeikben az alsófokú „Gram-
mar School" közép-, sőt elemi iskolával van-
nak együtt. Az utolsó tíz éven belül a t an t e rv 
sok tekintetben megváltozott, de mielőtt e r re 
rátérnék jelentésemben, előbb az „Elementary 
School"-okkal kell foglalkoznom. Ugyanis a 
„High School"-okba rendszerint csak 8 évig 
tartó elemi, illetőleg grammatikai iskola el-
végzése után lehet az amerikai fiúnak belépni. 

Ezen 8 évi tanfolyam 1893-ig magában fog-
lalta azt a tananyagot, melyet az' angolok a 
három R. névvel rövidítve jeleznek; benne 
van: Angol (nyelvtan és stilisztika) számtan, 
mértan, földrajz, történelem és a lkotmánytan. 
Ritka iskola, amely valamely klasszikus 
avagy idegen nyelv taní tását felölelte volna, 
míg a tanuló a „High School"-ba nem jutot t . 
A „Public Elementary and Grammar School" 
látogatása mindenkire egyaránt kötelező, 
azaz hat éves korától tizenöt éves koráig min-

f~Az I. Országos Gyermekflgyi Kiállításon aranyéremmel és díszoklevéllel kitüntetve. I — — 
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den államban mindkét nembeli i f júságra az 
iskolák látogatása törvényileg kötelező s mind 
a szülőket, mind a gyermekeket szigorúan el-
lenőrzik e tekintetben. A felsőfokú közép-
iskola — High School — és az alatta álló alsó-
fokú középiskola — Grammar School — határ -
vonala elég erősen meghúzatott és a Grammar 
School-ból a High School-ba való á tmenet a 
diákok tanulmányaiban nagy változást okoz, 
úgy, hogy a High School első évében, mely 
megfelel a mi középiskoláink ötödik osztályá-
nak, nehezebb tárgyaival s különösen a klasz-
szikus idegen nyelvek megkezdése miat t , 
ugyanis igen rossz nyelvérzékük van a yan-
kee-knek, a tanulók meglehetős nagy száza-
léka kénytelen abbahagyni a tanulást, vagy 
pedig megismételni az osztályt. Természetesen 
az Elementary- és Grammar School-ok elvég-
zésével távozási bizonyítványt kapnak a ta-
nulók. Csak az utolsó tíz évben szaporodott 
nagyobb mértékben az alsóbb iskolákból a 
High School-okba belépők száma, ami igen 
könnyen megmagyarázható azzal, hogy a kü-
lönböző pályákon nem államhivatali, m e r t az 
Amerikában pályának nem tekinthető ideig-
lenes volta mia t t t. i. minden négy évi elnök-
választással együt t a főbb állások is válasz-
tás ú t j á n töltetnek be, = nagymérvű a szel-
lemi versengés és ma m á r a legtöbbje High 
School elvégzését t a r t j a alapfeltételnek. 

Nem szólva a kollégiumok és egyetemek el-
végzéséről, ahová a High School-ok graduál t-
jai is csak felvételi vizsgával juthatnak. Igen 
nyomós ok, hogy az alsóbb fokú iskolák kis 
százaléka lép á t a High School-ba, hogy a tör-
vény által előírt kötelező év a tizenégy, meg-
felel majdnem annak a kornak, mely mellett a 
High School-okba felvehetik. Azután nem sza-
bad elfelejtenünk, hogy a szegény és kevésbbó 
módos szülő, Amerikában is gyermekét minél 
előbb kenyérkeresetre szorí t ja s így tehá t so-
kan már abban a korban hozzájárulnak a csa-
lád fenntartásához. Innen van az, hogy a ta-
nulók száma Amerikában talán önhibáján kí-
vül rohamosan fogy, ha összehasonlítjuk a 
Grammar School utolsó éveit a High School 
első évével. Azonban utóbbi időben ez is vál-
tozik. Ügy látszik a legnagyobb erőmegfeszí-
tésbe került a nagyobb városokban élő szegé-
nyebb osztály gyermekeinek további nevelte-
tése. Eszerint a rendes tanulás időtar tama az 
amerikai közoktatás-rendszerben 12 évre te-
hető, mely megfelel a ha t éves kortól tizen-
nyolc éves korig való tanulásnak, amelyet 
tizenkét gradus-ra (osztályok) osztanak. 

A legmagasabb négy gradus-nak adták az 
amerikaiak a középiskola, illetőleg a „High 
School" nevet. A tanulók átlagos száma a 
„High School" osztályaiban sokkal kisebb, 
mint az alsóbb gradus-okban, ahol min t emlí-
tettük, az iskola látogatása általánosan köte-
lező. Hogy hány százaléka az alsóbb fokoknak 
lép a magasabba, igen változó. A statisztika 
szerint mintegy 20 százalék lép be a High 
School-ba. 

Azon tény tehát, hogy a High School min-

den ugyanazon községbeli tanuló számára 
(amely község az intézetet fenntar t ja) ingye-
nes, az egész művelt földünkön a maga nemé-
ben pára t lan közoktatási rendszert t á r j a elé-
bünk. Magam részéről Svájc néhány canton-
já t kivéve nem ismerek országot, ahol a tizen-
kilencedik évet elért tanulótól nem szednének 
tandí ja t , csak éppen e nagy nyugati, angolul 
beszélő köztársaságot. Anglia, Franciaország, 
Németország több részében, sőt nálunk is a 
fővárosban egészen tizenkét éves korukig a 
tanulók, de csakis a szegény tanulók tandíj-
mentesek, míg az Unióban mindenki, még a 
felsőfokú középiskolákban is. Anglia ebben a 
tekintetben hát ramaradt , amennyiben a közép-
iskola, amely ingyenes volna, ott sincs ezideig. 
A többi európai országokban pedig, ahol az 
ál lampénztárt annyi mindenféle kiadás ter-
heli, úgyszólván utópiának kell tekintenünk, 
hogy ez valaha megvalósulhasson. Így ná-
lunk tehát a szülők háromnegyede já ru l hozzá 
az intézetek fenntartásához. Tandí ja t az Unió-
ban csak azok a szülők fizetnek, kik gyerme-
keiket idegen városba küldik. 

Ennek az oka, hogy minden város hozzájá-
rul nagy összeggel a Public High School 
fenntartásához. A nyilvános High Schoolok 
emelése, illetőleg fenntar tása a legtöbb állam-
ban inkább szokáson és a közönség vélemé-
nyének erős ha tá ra in alapul, bár már sok ál-
lam kényszeríti törvény ú t j án a megfelelő lé-
lekszámmal bíró községeket ilyen felsőbb 
középiskolák fenntar tására . így Massachusetts 
állama, melyben Boston, az amerikai Athén 
áll, nem ismeri el a városoknak ebben az ügy-
ben autonóm jogát, hanem megkívánja, hogy 
minden város és község ily ingyenes középis-
kolát szervezzen. Ezen törvény már 1891-ben 
lépett ott életbe. Ugyanezen állam, mely egyik 
az ú. n. New England (Űj-Anglia) államok-
nak, 1898-ban hozott törvényében előírja, hogy 
a High School legalább négyéves tanfolyam-
mal bírjon és évenként negyven hétből álló 
tanulási időre legyen beosztva. Köteles ta-
nulóikat a műszaki, technikai intézetekre, 
egyetemekre és ,„Colleges"-ekre előkészíteni, 
va lamint oly tanfolyamai is kell bírnia, amely 
az általános műveltséget és tudást tartal-
mazza. Ennek az államnak éppoly centralizált 
tanügyi rendszere van, mint Franciaország-
nak. Különben lépten-nyomon azt találjuk 
Amerikában, hogy vagy a francia, vagy pedig 
a német rendszert utánozzák, de sehol sem tel-
jesen, hanem az amerikai szellemnek megfe-
lelően, tehát csak részben. 

A „Priváté Secondary School"-ok másik vál-
f a j á t képezik a felekezeti középiskolák, ezeket 
az Amerikában különösen nagy számban kép-
viselt felekezetek alapították és ta r t ják fenn, 
mindennemű idegen, illetőleg államsegély nél-
kül. Az államnak különben semminemű ma-
gánintézet ügyeibe beleszólása nincsen s 
innen van az a sokféleség a tantervekben és 
ezért követelnek az egyetemek és college-ék 
legtöbbje felvételi vizsgákat. 

Az egyetemekbe belépők kora nagyon hatá-
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rozatlan, ugyanis a 17 éves kortól egészen 35 
éves korig terjed. Az állam vagy az autonóm 
jogú városok csakis 14 éves korukig ügyelnek 
fel a tanulókra, azután már csak az orvosi és 
ügyvédi iskolákon nyer t ügyvédi és orvosi ok-
levél kérését célzó tanfolyamokra, melyekre 
vonatkozólag minden államban más követel-
mények vannak. Ezektől megkövetelik azt, 
hogy legalább 21 éves korban legyen grad-
uál t ja . 

Visszatérve a felekezeti iskolákra, vannak 
methodista, baptista, friends, stb. által fenntar-
tott iskolák. A római katholikus középiskolák 
főleg a jezsuita college-ekkel vannak együt-
tesen, illetve utóbbiaknak alapzatát képezik. 

Az utolsó ötven esztendőnek egy legérdeke-
sebb jelensége az angol nagy középiskoláknak 
English Public School többé-kevésbbé után-
zatai, amelyek az angol egyház rítusát tart-
j ák mérvadónak és ezt követik. Ezek közül 
legidősebb a St. Paul 's School Concordban 
(New Hampshire), mellyel hírben méltán ver-
senyezhet a Groton-School Grotonban (Massa-
chusetts), az utóbbinak igazgatója Rev Endi-
cott Peabody volt, aki angol középiskolát és 
egyetemet végzett, célul tűzte ki magának 
amerikai földbe az angol középiskola szelle-
mét átplántálni, ami meglehetősen sikerült is. 

New Englandban alapíttatott , de a távol 
nyugatban Far iabaul tban (Minnesota-állam) 
állnak a Shattuek School az egyik fiúk, a má-
sik leányok számára, mindkettő szintén angol 
típussal. 

A Pr ivá té Seeondary School-ok azonban 
legnagyobbrészt magánvállalatok, melyek 
egyesek tulajdonai. Ezek közül a legtöbbet 
nagyvárosokban találjuk, így New-York, Bos-
ton, Philadelphia stb. Ezek sokszor externá-
tusok bejárók számára, de meglehetős szám-
ban vannak az internátusok, mint pl. Hill 
School, Pottstown (Pennsylvania) megemlí-
tésre méltók, amennyiben szép berendezések-
kel és felszereléssel, továbbá kitűnő tanítókkal 
is dicsekedhetnek. 

A hazai értelemben vet t magániskolák közt 
van egy f a j t a középiskola, mely más ország-
ban tudomásom szerint nincsen, t. i. az ú. n. 
katonai akadémia. 

Minthogy ilykép szó volt az Unióban jelen-
leg levő összes f a j t á j ú középiskolákról, aláb-
biakban kitérek a főbb különbségek vagy ha-
sonlóságok kiemelésére. Ez okból helyes pár-
huzamot vonunk az angol és az amerikai kö-
zépiskolák között. 

1. Nem szabad azonban sohasem azt a körül-
ményt szem elől téveszteni, hogy az Egyesült-
Államok középiskoláit európai kap ta fá ra húzni 
már azért sem lehet, mer t a főbb angol, 
f rancia és német közoktatási rendszerekből 

bizonyára sokat vett ugyan át, de mindazon-
által megtar tot ta sajátszerű nemzeti jellegét. 

2. Az amerikai középiskola ellentétben az 
angol Public School-lal, r i tkán van interná-
tussal szervezve, tehát bejáró intézet. 

Az Unió Public High School-jai az európai 
nemzetek középiskoláitól abban is különbözik, 
hogy coeducationalisok. Ugyanis leányok és 
fiúk együtt tanulnak bennük. Kivételt csak a 
legnagyobb városokban felállított külön High 
School-ok képeznek, ahol tehát külön tanul a 
két nembeli i f júság . 

A nyilvános középiskolákban eszerint min-
denütt egy osztályban egyesítik a két nembeli 
ifjúságot, a pr iváté középiskolák viszont rit-
kán coeducationalisok és ezek száma növeke-
dőben van. 

Ügylátszik Amerikában a közvélemény 
ú j abb időben megváltoztatta felfogását az 
együttnevelésről. 

A felekezetek mint pl. a methodista, bap-
t ista, Friends felekezetek által fenntar tot t 
középiskolák egynémelyikében, melyekben in-

• ternátusok is vannak, mindkét nem egyaránt 
tanulhat , mégis az internátusoknak túlnyomó 
többsége vagy csak fiúknak, vagy csak leá-
nyoknak áll rendelkezésére. 

Érdekes az is, hogy ámbár nagy számmal 
vannak a nyilvános High School-ok az inter-
nátusos magastandí jú intézmények száma 
állandóan szaporodik az Unióban. Ez azért 
van, mert a gazdag szülők nem szeretik gyer-
mekeiket nagyvárosban levő ingyen közép-
iskolába küldeni, hanem már egészségi és 
erkölcsi szempontból is szívesebben j á ra t j ák 
a kies helyeken és gyönyörű vidékeken elhe-
lyezett internátusos intézetbe. Nálunk pedig 
éppen annak ellenkezője áll, amiről a fővárosi 
iskolák szép példát mutatnak. Még más igen 
lényeges eltérés mutatkozik az európai és az 
Amerikában levő középiskolák között. 

Nálunk, de különösen Angliában a tanulók 
legnagyobb része az egyetem és műegyetemre 
készül elő és így a főcél az érettségi letétele 
u tán az odajutás illetőleg a diplomás pá-
lyákra való készülődés. Ezt a vonást nem ta-
lál juk az amerikai akár nyilvános, aká r pri-
vá t iskolákban. 

A washingtoni közoktatásügyi hivatal jelen-
tése alapján egy harmadnál kevesebbje került 
a végzett tanulóknak a college illetve az egye-
temre. 

A kollégium az angol college-nek felel meg 
ez Amerikában is mint Angliában a filozófia 
illetőleg a teológiai fakultást jelenti rendesen. 

Azoknak, akik a magasabb középiskolákat 
vérezték el valaminél kevesebb mint a fele ké-
szült College-kre, míg a Public High School 
tanulóinak csak egy negyede jobban mondva, 

r ^ | A T T L | p p | U j l / V r 5 Y f S f i Y I N T É 7 P T E r e d m é n y« e n ke«ltet>«k S2Ígorú orvosi felügyelet 
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akik High Schoolt teljesen bevégezték, azok az 
ott nyújtot t tanfolyamok között éppen azokat 
választották, melyek nem képesítenek az egye-
temre futásra. 

A washingtoni hivatalos jelentések kimutat-
ják, hogy tisztán a Collegek-re a középisko-
lákba, elsősorban Public High School-ba be-
írottak közül nem több, mint 12°/o készült, a 
többi vagy be sem fejezte tanulmányait az in-
tézetben, vagy pedig valamely más diplomás 
pályára lépett, miután a felső középiskolát el-
végezte. Eszerint minden középiskola legláto-
gatottabb tanfolyama az általános kurzus, 
melynek English Course a neve, mely azonban 
rendesen a latin nyelvet is magában foglalja. 

Rendes körülmények között, kivéve azon kö-
zépiskolákat, melyek az ú. n. egyetemi váro-
sokban állanak fenn legalább fele a tanulók-
nak ebbe iratkozik be. 

Felemelítésre méltó az is, hogy a Elementary 
School-ok vagyis a Primary és Grammar isko-
lák, tehát az alsó nyolc osztály tanítói nők, ott 
igen ritkán találunk férfi tanítókat. Férfi ta-
nárok csak a felső középiskolában és termé-
szetesen collegeken és egyetemeken vannak. 

Az iskolák fejei pedig az Elementary és úgy 
mint a High School-oké majdnem kizárólag 
férfiak. 

Az összes tanítóknak, számokban kifejezve 
18'8%-a férfi, a többi nő. 

Az előbb mondottakból következik, hogy 
Amerikában a High School az életre készíti elő 
tanulóit és nem az egyetemre. Ezen utóbbira 
való előkészítés csak másodrendű kérdés 
avagy cél. A tanulók többségére nézve a neve-
lési la j tor ja a legmagasabb fokát képezi a 
felső középiskola legfelsőbb osztálya. 

A „Priváté Secondary" iskolák az Unióban, 
különösen az alapítványokból fenntartottak 
sokban hasonlítanak az angol „Public" iskolá-
hoz, de különösen abban, hogy az egyetemre 
illetve a műegyetemre előkészítenek. Ezen ok-
ból leghíresebbek azok, melyek előkészítő isko-
láknak neveztetenek. (Preparatory School). 
Azokban már 95 százalékra tehető azoknak 
száma, akik a collégébe vagy technikai főisko-
lába akarnak lépni. Az északamerikai köztár-
saság nyugati államaiban a collegeknek sa já t 
előkészítő iskolájuk van, melyek az egyetem 
felügyelete és kormányzása ala t t állnak és me-
lyek egyszerűen ugyanolyan középiskolák, 
mint a High Schoolok. Ami a tanítást illeti 
csak a felsőbb középiskolákban van a szak-
rendszer behozva, a Grammar Schoolban és 
még inkább a Pr imary Schoolban a főtárgyak 
egy kézben vannak csoportosítva. 

1917-ben lépett a Smith-Hughes-féle törvény 
a mezőgazdasági középiskolák újabb szerveze-
tére vonatkozólag. A mezőgazdasági. oktatás 
céljaira a high school-oknak évi hét millió dol-
lár t szavaztak meg állandó segélyül, melyből 
kihasítanak házi és gépipari, háztartástan! 
(home economics) és tanítóiképzés tanfolya-
mokra. 

Ezen úgynevezett hivatásos nevelés (vocatio-

nal education) főfelügyeletére kineveztek egy 
7 tagú szövetséges állambeli bizottságot (fede-
ral board), tagok hivatalból a földmívelés-
ügyi, kereskedelmi, munkaügyi miniszterek, a 
közoktatásügyi főbiztos (commissioner of edu-
cation) továbbá három tag, akiket az Egyesült-
Államok elnöke nevez ki a szenátus jóváha-
gyásával — 3 év tartamára. Ezen utóbbi tagok 
mindegyike a földmívelésügy, kereskedelem,, 
illetve ipar terén kiváló reprezentatív férfiú. 
A mezőgazdasági oktatás elsősorban a föld-
mívelésügyi minisztérium együttműködésével 
(cooperation) történik. Az Unió minden állama 
külön még egy hármas bizottságot (state 
board) küld ki, amelynek feladata a fenti he-
tes bizottság hozzájárulásával az egyes álla-
mokban (ilyen van jelenleg 48) a 14 éven fe-
lüli tanulók mezőgazdasági oktatását intéznie 

Legnagyobb nehézséget okoz ott is úgy lát-
szik a tanító, illetve tanárképzés, mely a tö r -
vény értelmében a gyakorlati földterülettel 
(landgrant colleges) rendelkező főiskolák fel-
adata. Az Egyesült-Államokban van húsz ál-
lamban, állami egyetemmel kapcsolatos ilyen 
landgrant college és azonkívül 19 külön land-
grant college, amelyeknek hallgatóinak száma 
1918-ban volt 19.500. 

A tanárképzés céljaira évi egymillió, fizeté-
sekre három millió dollárt szavaztak meg az-
1926. évtől évenkint, 1917—1926-ig pedig emel-
kedő öszegeket a megfelelő arányban. Az 
„American Association for the Advancement 
of Agricultural Teaching" 1916. évi november 
14-iki közgyűlésén C. H. Lane professzor a 
négyéves középfokú tanfolyamok (high school 
courses) tantervét és tananyagát körvonalok-
ban a következőkben állapítja meg nagyjában: 

Első év: gyakorlati munka, növény termelés 
mikéntje, talajismeret, trágyázás, gabona nö-
vények, gyümölcs és vetemények termelése a 
helyi viszonyoknak megfelelően tanitandók. 
A második évben hozzá kapcsolandó a marha 
s más állatok tenyésztése. Azon államok vidé-
kein, ahol a kertészet fontos. A harmadik évben 
specializálhatnak fák, növények és gyümölcsfa 
tenyésztésben, gyakorlati munka talaj feltörés, 
trágyázásban tekintettel a gyümölcs, főzelék 
stb. konyha kertészetre. A negyedik évben 
szükséges még a gazdasági házi ipar, eszkö-
zök, gépek részletes ismertetése és gyakorlat-
ban való alkalmazása. Gazdasági számvitel, 
birtok kezelés, üzem és közgazdaságtan elemei 
is ebben az évfolyamban felveendők. Nagyon 
fontos még az egyes iskolákban az évenkinti 
kiállítás rendezése az elért eredmény bemuta-
tása végett, továbbá a farmerekhez télen re-
pülő tanító (szak) bizottságok is küldendők. 
1915-ben a középiskolai mezőgazdasági tanfo-
lyamokat 4900 iskolában 95.000 tanuló látogatta. 
Ez a szám később nagyon lecsökkent. 

Csonka Magyarország nem ország, — 

Egész Magyarország — mennyország. 
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A népiskolai énektanításról. 
í r t a : Sztanicó Béla. 

Arra az engem érdemen felül ért , igen meg-
tisztelő felszólításra, melyet Gyertyánffy Ist-
ván, a magyar pedagógusok jelen nemzedéké-
nek nagynevű és nagyérdemű nesztora, e lapok 
folyó évi 1. számában „A népiskolai énektaní-
tás kérdéséhez" címmel megjelent érdekes cik-
kének záróakkordjában hozzám intézni szíves 
volt: a t. szerkesztőség engedelmével legyen 
szabad úgy a Novothny cikke nyomán (a isépt. 
Lap ja mult évi december 1-én megjelent számá-
ban) felvetődő énektanítási problémákhoz, mint 
a Gyertyánffy cikkében idevonatkozólag érin-
tett némely kérdéshez a következőkben liozzá-
szólanom. 

I . 
Az első és tán legsúlyosabb probléma, mely 

Novothny cikkének olvasása nyomán az ének-
taní tás iránt különösebben érdeklődő, figyel-
mes olvasó lelkében támadhat, abból keletkezik, 
amit N. a népiskolák számára kiadott s jelenleg 
is érvényes Tantervre, illetőleg az ehhez fűzött 
Utasí tásokra vonatkozólag mond. 

Azt mondja ugyanis, hogy ahol megkísérlik 
(az Utasí tás rendelkezése szerint) a hangjégyek 
szerinti énektanítást, „rövid időn belül abba-
hagyják, látván annak a követelt formában 
való végrehaj thatat lanságát" . 

Nem eléggé világos ugyan a „követelt forma" 
kitétel, de hát ezen most — egyelőre — ne töp-
rélyeskedjünk; világos azonban az, hogy a t. 
cikkíró, N. — a sikertelenül kísérletezőkkel egye-
temben — maga is végrehaj tha ta t lannak t a r t j a 
a tantervi (utasításbeli) követelményeket. 

Ez a megállapítás azonban — véleményem 
szerint — Novothny részéről csak akkor volna 
okadatolt, ha ebből a megállapításból ki-
folyólag a t. cikkíró (talán még ma sem 
teljes elszgeteltséggel) mindenféle hangjegy 
szerint való énektanításnak hada t izenve, 
azt a következtetést vonná le, hogy tér-
jünk tehát vissza a hallás u tán való ének-
taní tás primitív állapotára; a r r a tehát, 
melyben az énektanítás még nem bontakozott 
ki az elő- és utánéneklésnek tudatosság -nélkül 
való, s a maga helyén okadatolt, de az egész 
népiskolai oktatáson keresztül víve mégis csak 
fárasztó, léleknélküli gépiességéből. 

Ám N. nemcsak hogy nem helyezkedik erre 
az (alapjában véve szerintem is helytelen és 
túlhaladott) álláspontra, hanem — valóban el-
ismerésre méltó lelkesedéssel — oly szép ered-
ményeket vár a Weber-féle rendszer szerint 
való tanítástól, melyek a teljes hangjegyisme-
retet s az ezeken alapuló éneklésbeli készség 
elérését tételezik fel. 

Legelsőben is tehát — úgy vélem — ezt a 

problémát kell megoldani, ezt a belső ellent-
mondást kell kiegyenlíteni, ebbe a homályba 
kell kissé belevilágítani s ha vannak kétségek 
— ezeket kell eloszlatni, nehogy úgy lássék a 
dolog (nem állítom, hogy a JSl. cikke ezt teljes 
és határozott nyíltsággal kimondaná, de érez-
tetni látszik), mintha a népiskolai énektaní tás 
sikertelenségében a Tantervnek s IJtasítasok-
nak is részük volna, vagy pláne, hogy — ú t j á t 
állván a Weber-féle rendszer elterjedésének — 
a bennük foglal t rendelkezés (a „követelt for-
ma") lenne egyik oka a siker csekélységének. 

Hogy enneK a problémamegoldásnak éppen 
a Népt. Lap jában kell megtörténnie, azt hiszem, 
nem szükséges bővebben bizonyítanom. 

Ez az ügy N. cikke nyomán — úgy hiszem — 
azért vetődik fel problémaként, mert N. azt 
látszik feltételezni — legalább az elől idézett 
szavakból az olvasható ki —, mintha a Tante rv 
s Utasítások a N. által célravezetőnek nem tar-
tott úgynevezett abszolút-rendszert szabnák 
meg a tanító elé zsinórmértékül s' egyenesen 
kizárnák az általa egyedül helyesnek vélt 
Weber R.-féle (úgynevezett relatív) rendszert . 

Lássuk tehát , miként áll ez a dolog. 
Egyelőre fel kell tételeznem, hogy az úgy-

nevezett abszolút és relatív rendszerek fogalmi 
meghatározását illetőleg tel jes az egyetértés 
közöttünk. 

* 

A Tantervnek s Utasításoknak egy valamely 
kizárólagos rendszer mellett való állásfoglalá-
sát részint a Tantervben felsorolt anyagból, 
részint az Utasításokban a ján lo t t módszerből 
lehetne megállapítani. 

Ha most a Tanterv és Utasítások lapja i t egy 
kissé ki tereget jük: azonnal kiviláglik, hogy 
Tantervünk s az Utasítások nemcsak hogy nem 
zárják ki a re la t ív rendszereket, de — a leg-
nagyobb tárgyilagossággal — valósággal u ta t 
nyitnak ezen rendszerek inaugurálására is. 

Mivel az „abszolút és relat ív rendszer" meg-
nevezéseket á l ta lában a melodikus elemekre szo-
kás vonatkoztatni: a Tantervnek s Utasítások-
nak minden más részletét elhagyva, azoknak 
csakis a melodikus vonatkozásaira kell tehát 
egy kis külön világítást vetítenünk. Továbbá, 
mivel a Tanterv a hangjegy szerint való taní-
tás t csak a I I I . osztálytól kezdve í r ja elő: az 
I. és II . osztály anyagát itt egész teljességében 
figyelmen kívül hagyhatjuk. 

Lássuk tehá t a III—VI. osztályok melodikai 
anyagát. 

I I I . osztály: a kemény hangnem; lépcsőnevek 
s ezek megjelölése; 

IV. osztály: a kemény hangnem kiszélesítése 
a kezdő hangon alul s a végző lépcsőn felül eső 
hangokkal; ezek megnevezése és jelzési módja ; 

V. osztály: a leggyakrabban előforduló lépcső-
módosítások; a lágy hangnem (alakító jegyek); 

Q y ö s y p a e d a g o g i a i ^ í x í ^ S 

zuniíqet.Remete-út 18. ^ f e r m e k s z a t i a f o r i M i f í 
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VI. osztály: a lépcső- (vagyis skála-) képzés 
módja s ezek jelzése (előjegyzés vagy az alap-
hang áthelyezése). 

Aki ezt az anyagmeghatározást figyelemmel 
végigolvassa s annak minden szavát helyesen 
értelmezi: rögtön látja, hogy ez nemcsak hogy 
nem áll ellentétben a relativ (ebben az esetben 
tehát a Weber-féle) rendszerrel, de egy ily 
rendszernek a látószögéből nézve a dolgot: meg-
állapíthatja, hogy a népiskolai fokon csak a 
felsorolt anyag s nagyjában véve csak a fel-
sorolt rend szerint foglalhat ott helyet. 

Hiszen a Weber rendszere szerint is ki kell 
alakítani a hangnem (és pedig elsősorban a 
kemény hangnem) dallamát s el kell valamikép 
nevezni a hangfokokat s meg kell taní tani a 
jelölés módját is (III. o.); Weber szerint is ki 
kell szélesíteni a hangnem 1—8. foka által kor-
látozott terjedelmet a kibővült vagy plagalis 
természetű dallamok miatt s megint csak tár-
sítani kell ezeket a tanuló tudatába belépő ú j 
hangokat — ha mindjár t ismétlődően is — név-
vel s ezenkívül jeggyel is (IV. o.). 

A III . és IV. osztály anyagának megállapítá-
sában tehát a Tapterv szinte aggályos gondos-
sággal kerül minden oly kifejezést vagy anyag-
meghatározást, mely egyenesen az úgynevezett 
abszolút rendszerre utalna. 

De megégyeztethető a relativ rendszerek szel-
lemével az V. és VI. oszt.-bel i anyag is, bár i t t a 
sorrendet illetőleg már esetleg lehet némi eltérés-
nek, ha úgy tetszik, vitának is helye (meg-
jegyezvén, hogy a lágy hangnem teljes kiala-
kítása a Weber rendszerének alapgondolata 
szerint is leginkább itt van helyén). 

Azt ugyanis szóvá lehet tenni, mi célszerűbb: 
előbb megtanítani a magyar dalban előforduló 
1—2 oly lépcsőmódosítást, mely a diatonikus 
hangsorban elő nem forduló hangok tudatossá 
tételét, nevének és jelének megismertetését kö-
veteli meg (ez a mi Tantervünkben az V. osz-
tály részére megszabott anyag), s csak ezután 
megismertetni a hangnem transzpozicióit (te-
hát az abszolút rendszer szerint: 1—2 skálát, 
Weber szerint: az alaphang 1—2 áthelyezését), 
mely Tantervünkben a VI. osztály anyaga; 
mondom, arról lehet vitatkozni, hogy ez a két 
gondolatkör mily sorrendben kövesse egymást, 
Tantervünk meghatározása szerint-e vagy 
megfordítva. 

Weber R. eredeti művében (Bern és Zürich, 
1849) ez a két irány egymást átszőve Telenik 
meg, a Sándor—Horváth-féle átdolgozásban 
(II. kiad. 1878) az V. osztály feladatául vannak 
kijelölve az esetleges jegyek felhasználása is 
s az áthelyezések is. 

Bármiként rendezzük is el azonban ezt az 
anyagot, egyáltalán nem jutunk ellentétbe az 
úgynevezett relativ rendszerek alapgondola-
tával. 

Az, hogy az V. osztályban „alakítójegyekről" 
van szó, szintén nem az abszolút rendszer ki-
zárólagossága mellett szól, mert hiszen az eset-
legesen módosult hangokat a relativ rendszer 
keretében is meg kell valamiképen jelölni s 

éppen Weber rendszerében is alakítójegyek 
szolgálnak az ily hangok megjelölésére. 

Világos rámutatás van a relativ rendszerre 
(éppen a Weberére) a VI. osztály anyagában, 
ahol „a lépcsőképzés módja s a lépcsők jelzése" 
után következő s zárójelbe iktatott ez a magya-
rázat: „előjegyzés vagy az alaphang áthelye-
zése" helyesen csakis úgy értelmezhető, hogy 
akik abszolút rendszer szerint haladnak, elő-
jegyet fognak taní tani a skálák ismertető-
jeleiül, akik pedig relativ rendszer szerint 
tanítanak, azok az alaphang áthelyezéseit fog-
ják gyakorolni. 

Hogy pedig mért éppen itt, a VI. osztályban 
— tehát a népiskolai tanítás végezetén — van 
itt párvonalba állítva ez a kétféle út : annak ma-
gyarázata abban van, mert a népiskolai ének-
tanítás anyagában ez a kétféle rendszer — a 
maga lényege szerint — itt válhatik ketté, mind-
ezideig bármelyik rendszer szerint haladhat-
ván. 

Elképzelni el lehet egy tiszta abszolút rend-
szert is, a tanítás legelejétől kezdve, de — tud-
tom szerint — a népiskolai énektanításban még 
ezt nem kísérelte meg senki sem, még azok sem, 
kik a relativ rendszerekkel egyáltalában nem 
látszanak törődni — avagy éppen ellenzik is 
azokat. 

És hogy a VI. osztálynak ez az anyaga — a 
népiskolai fokon — az abszolút rendszer szerint 
sem vezet el abba az útvesztőbe, melytől sokan 
tar tani látszanak s melyet a 24 skála rejtelmes 
tévedős-kertjének szoktak feltüntetni, az az 
Utasítások tantervi részletezésének a VI. osz-
tályra vonatkozó alábbi magyarázatából eléggé 
világosan kitűnik: „A dallamképzésben el lehet 
mlnni addig, hogy a leggyakrabban előforduló 
módosított lépcsők segítségével (k V. o.) meg-
értethetjük a ' tanulókkal a hanglétra képzésé-
nek módját s azoknak (tudniillik a leggyakrab-
ban előforduló módosított lépcsőknek, illetőleg 
jeleinek) mint előjegyeknek felhasználásával 
1—2 könnyebb szerkezetű létrát példaképen ki 
is lehet alakítani (előjegyek, az alaphang át-
helyezései)." 

íme, i t t is az fejeződik ki, ami a tantervi szö-
vegben, hogy az abszolút rendszer értelmében 
vett „skálaképzés" s a relativ rendszer értelmé-
ben vett „alaphangáthelyezés" egyenlő érté-
kűek, mondhatnám egyjelentésűek (1. idevonat-
kozólag azokat a népiskolai könyveket, melyek 
egyaránt használhatók akár az abszolút, akár 
a relativ rendszer szerint való taní tás mellett), 
s ettől a felfogásomtól még az sem térít el, 
amire N. is rámutat , hogy a Weber rendszere 
szerint begyakorolt alaphangáthelyezések után 
(!) könnyen megtanulják a tanulók az abszolút 
rendszer hengjelölését s hangelnevezését is. Nem 
térít el pedig azért, mert ez utóbbit már oly 
„plusz"-nak tekintem, mely kívül esik a nép-
iskolai tanulmányok keretein (Weber művében 
ez a „felső tanfolyam", Sándoréknál a VI. osz-
tály és ismétlőiskola anyaga). 

Röviden összevonva a mondottakat, a nép-
iskolai Tanterv idevágó énektanítási (meló-
diái) anyaga (tehát: a kemény és lágy hang-
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nem kialakítása, kibővítése, a leggyakrabbi 
módosítások s példaként 1—2 skála — ha úgy 
tetszik, alaphangáthelyezés —) Weber rendszere 
szerint is értelmezhető és helytálló. 

De lássuk az Utasí tásokat is. 
Az Utasítások (241. 1.) mindenekelőtt közös 

nevezőre kívánják hozni a különböző ének-
tanítási rendszereket; vagy legalább megálla-
pítani igyekeznek azt a legfőbb alapelvet, me-
lyen bármely rendszer szerint való tudatos 
énektanítás felépült. 

Egyező vonás az a végső cél, hogy oly asszo-
ciációkat igyekszik minden rendszer biztosí-
tani, melyek ú t j án látási érzetek hangíépzete-
ket idéznek fel; hogy ennek a két külön érzék-
leti szerv régiójában megszerzett lelki fel-
szereltségnek társulási folyamata, könnyebben 
menjen végbe, minden rendszer gondoskodik 
egy közbeeső társító eszközről, vagyis: nevet 
kap a hang is, s nevet kapnak a hangok jegyei 
is. A taní tás folyamatán a menet tehát mindig 
ez: hang — hangnév — jegy; az önálló ének-
lésnél pedig: jegy — hangnév — hang. 

Tovább tekintve a dolgot, bármely rendszerű 
hangjelölés szerinti éneklés elsőben hangnévvel 
történik, később elválik a dallamtól a hangnév 
(például: éneklés Za-szótaggal) s utol jára helyet-
tesíti ezt a szóköltészeti elen (dal). 

A rendszerek különbözősége most már részipt 
a hangok elnevezésében, részint a jelölési mód-
ban van s kiemelik az Utasítások, hogy az álta-
lánosan elterjedt, úgynevezett abszolút hang-
jegyzési s elnevezési rendszerrel szemben ép-
pen a népiskolai énektanítás érdekei hozta létre 
az úgynevezett relatív rendszereket, melyek 
közül névleg is felsorolvák az Utasításokban 
Weber J. R., Curwen I., Chevé, Bar ta lus rend-
szerei. Az utóbbiaknak (t. i. a relatív rendsze-
reknek) ismét közös t u l a j donságokul azt jelölik 
meg az Utasítások, hogy a hanglétra-fajok 
(vagyis skálák) mellőzésével egy egységes 
hangnem szolgál az énektanítás melodikus 
alapjául. 

Az ezután következő részt szórói-szóra idé-
zem az Utasítósokból, mert ez a felvetődött 
problémát igen közelről érinti. 

„Hogy e rendszerek közül elméletileg melyik 
a jobb, az lehet ugyan tudományos vita tárgya, 
de a mindennapi népiskolai énektanítás szem-
pontjából ez a kérdés azért nem fontos, mert 
a tanítás sikerének a biztosítéka a jó módszer-
ben van, ezzel pedig a különböző rendszerek 
metodikai kitűnő tulajdonságai bármelyik 
rendszerben értékesíthetők. 

Épp azért Tantervünkben is a zenei tárgykör 
minimális mértéke oly módon van meghatá-
rozva, hogy az anyag akár az úgynevezett ab-
szolút, akár az úgynevezett relatív rendszerek 
alapján elvégezhető. Mindenesetre kívánatos 
oly el járási módot követnünk, mely a liang-
jegyzés általánosan el terjedett módjával nem 
áll ellentétben, vagyis a relatív rendszereknek 
is oly módjá t leghelyesebb választanunk, mely 
felhasználható ismereteket ad az általános 
zenei rendszer szempontjából is; és haszna-
vehető ismerteket nyú j t azok részéré is, kik a 

mindennapi népiskolán túl tovább folytat ják 
énektanulmányaikat." 

E szavak bővebb kommentár t is megérdemel-
nének, de i t t most csak a r r a keíi rámutatnom, 
hogy íme, az Utasítások is kellőképen méltat-
ják a relat ív rendszereket; sőt a fentebb idézett 
utolsó mondatban a re la t ív rendszerek közül 
(bár itt már névszerint nincs megjelölve) ép-
pen vagy a Weber-, vagy a Bartalus-félét lehet, 
sőt kell is érteni, mert hisz az Utasításokban fel-
sorolt relat ív rendszerek között éppen ez a kettő 
az, mely nem áll ellentétben az ál talánosan elter-
jedt hangjelölés módjával s amely két rend-
szernek erre vonatkozó ismeretanyagát nem 
kell sutba lökni azoknak sem, kik tovább akar-
nak tanulni . 

A Wéber-féle rendszerrel tehát nem állanak 
ellentétben a Tanterv és Utasítások s így tehát 
N.-nak az énektanítás kérdésében k i fe j te t t igen 
helyes szándékai éppen az szempontjából tá-
masztékot és erősséget találnak úgy a Tanterv, 
mint az Utasítások ál tal „követelt formá"-ban. 

Abból a helyes szemszögből nézve a nép-
iskolai énektanítás ügyét, melyből N. nézi azt, 
legfeljebb egy szempontból lehetne a Tanterv 
és Utasítások követelményeit végrehaj ihatat-
lanoknak mondani: ha azt á l lapí thatná meg 
azokról valaki, hogy az azokban kifejeződő 
i rány helyes ugyan, de a felölelt a n y a g sok s 
így elvégezhetetlen. 

Ám a N. cikkében elvégezhetőnek mondott 
anyag több, mint ariiennyit a Tanterv kíván s 
így ebből a szempontból sem mondható a Tan-
terv végrehaj thata t lannak. Örvendetes, hogy 
éppen gyakorlat i oldalról jött felszólalásra 
lehet ezt megállapítani. 

Végre felmerül a kérdés, hogy miér t nem 
tesznek kötelezővé a Tanterv és Utasítások egy 
egységes el járást . 

Erre is önként adódik a felelet. A szóban 
levő rendszerek elsőbbségi értéke ma is sok 
tekintetben vitás kérdés még. Egyenkint , ön-
magunkban eldönthetjük ezt, hogy úgy mond-
jam, házi használatra; de az országos érvényű 
Tantervnek és Utasításoknak — szerintem — 
csak a r ra az alapra lehet helyezkedniök, melyet 
mindenki megnyugvással fogadhat. S vélemé-
nyem szerint a Tanterv és Utasítások szeren-
csésen megtalál ják a divergens felfogások kö-
zött az összeegyeztetést abban, hogy a tanterv-
szerű taní tás anyagát a bármely rendszer sze-
r in t elérhető legkisebb mértékre korlátozzák 
s az anyag közlési módjá ra nézve fenntar t ják 
a tanító szabadságát. 

Az anyagnak ezt a korlátozását annyiva l in-
kább megteheti a Tanterv, mert a népiskolának 
(pláne hazai viszonyaink között) nem lehet 
célja a bevégzetten teljes, önálló hangtaláláson 
alapult készség megadása, megelégedhetünk 
szerényebb alaki céllal, mi t az Utasí tás ebben 
határoz meg: adjunk alapot az önálló éneklés-
hez! 

Abban aztán teljesen igaza van N.-nak, hogy 
egyazon iskolában nem tanulhat a tanuló osz-
tályonkint más-más rendszer szerint s ahol a 
tanuló-vándorlás is nagyobb mérvű, még egy-
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azon városban is célszerű egyazon rendszerben 
megállapodni. Az elsőről gondoskodni több-
tamtós iskolában mindenütt a tantestület 
dolga; a másikra példát ad Budapes t főváros 
Helyi Tanmenete, mely hangnevekül az abszo-
lút elnevezéseket kifejezetten is kötelezővé teszi. 

De hogy a Tanterv a tanítási e l j á rás t országo-
san egységessé és kötelezővé nem teszi, én abban 
semmi bajt nem látok, főként h a elgondolom, 
hogy ennek fejében biztosítja a tanítónak, a 
tantestületnek vagy egy iskolakörzetnek az 
egyértékű rendszerek szerint követett tanítási 
e l járás szabad megválasztását. 

Weber eredeti művének s a Sándor-féle át-
dolgozásnak egybevetéséről — a t. Szerkesztő-
ség szíves engedelmével — a legközelebbi 
számban. 

A hazai tanügyi lapokból. 
A Tanítók Szövetsége f. évi 1. számának „Cél-

tudatosság az egységben" című vezércikkét Si-
mon Lajos írta és azt fejtegeti benne, hogy a 
jövőben csakis a n n a k a tanítói tömörülésnek 
lesz sikere, mely a tanítói szívek érzését u ra l j a 
és a tanítói szanuekot a kivitelben eredmenyre 
ju t t a t j a . — A második közlemény Klebelsberg 
Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter 
jubileumának lefolyását í r ja le. — Külön cikk 
foglalkozik a kánLortanítói gyűlés részleges • 
eredményeivel. — Az ,.Eszmék és tettei" című 
közlemény a m a g y a r tanítóság áldozatkészsé- I 
gét dicséri és a Tanítók Szövetségháza részére 
való gyűjtésre szólí t ja a magyar tanítóságot. — 
A rendkívüli szövetségtanácsi gyűlésről szóló 
részletes tudósítás és Földes Ferenc „Egy falusi 
tanító levele'' c ímű közleménye u ^ n az egyes 
rovatok változatos tartalma teszi érdekessé ezt 
a számot. 

A Katholikus Tanítónők L a p j a f. évi 1—2. 
számanak „Az ú j esztendőben' című vezető-
cikkét Ernszt Sándor írta. — Urbán Gyuláné a 
tanítói hivatasról, Masson Izabella a szabad-
előadásról, Polgár Margit pedig a jellemneve-
lésről írt kuiinő tanulmányt ez értékes folyó-
iratba. 

A Népnevelési Közlöny f. évi 1—2. számában 
nyer befejezést „A földrajz fejlődése, az iskolai 
földrajz fogalma" című tanulmány. 

A Katholikus Nevelés f. évi 1. számában 
Gábriel Antal a nevelés mostoháiról, az iparos-
tanoncokról ír és azok nyugodt szelídséggel és 
szeretettel, de nem erélytelenség nélkül való 
oktatásának jelentőségét mél ta t ja . — Dr . 
Magdics Ignác a tanítóképzők vallástani tan-
tervére vonatkozó véleményét mondja el a ma-
gyarországi h i tokta tás egész történelmi fejlő-
dését is vázolva. — A hi t tanárok 1922—23. is-
kolai évi működéséről Krywald Ottó számol be. 

A Szabolcsi Taní tó f. évi j a n u á r i számának 
vezércikkét Szabó Pá l írta. A második cikk a 
tanítói illetmények újraértékelésének módjá t 
veszi bírálat alá. Lakatos I s tván e számban is 
folytat ja a „Testnevelési oktatók magatar tásá-
ról" írt közleményét. 

A külföldi tanügyi lapokból. 
a) Angol lapokból. 

A tanító egpisé í je . 
Sok homály veszi körül azt a jelszót, mely 

„a tanító egyénisége" címen ismeretes a peüa-
gógiában. Gyakran tapasztalhat juk, hogy ha 
valaki egy pedagógiai kérdesben ú j elveket, 
vagy ú j módszert lejteget s lelkesen a ján lga t j a 
a maga álláspontját , azzal a megjegyzéssel 
végzi: „Mégis minden a tanító egyéniségétől 
függ." Vagy ha ő maga nem tesz ilyen meg-
jegyzést, a hallgatóság soraiból fogja valaki 
ugyanezt mondani és ez sohasem téveszti el 
hatását, mely az általános helyeslésben jelent-
kezik. 

Az az ürügy, hogy a tanító egyénisége min-
dent pótol, alkalmul szolgál a tanítóképzők 
megtámadására, és pedig azon az alapon, hogy 
a tanítás nem tudomány, hanem mesterség, és 
hogy valamely mesterséget gyakorlat ú t ján kell 
megszerezni, nem pedig úgy, hogy beszélünk 
róla. Mivel a tanítás mesterségét az iskolában 
gyakorolják, a tanítóképzők pedig elméleti ok-
tatást adnak, akár a középiskolák és az egye-
temek, kész a következtetés, hogy a tanító-
Képzők felesleges intézmények. Ami a lélektant 
illeti, a taní tó bátran felmenthető alóla; egyé-
nisége fog ja taní tványai t tanulékonyakká és 
fogékonyakká tenni. Ahol az egyéniség hiány-
zik, ott a gyermekek, ahelyett, hogy tanítójuk 
felsőbbrendű egyéniségéhez alkalmazkodnának, 
a maguk alsóbbrendű egyéniségét fogják ki-
fejleszteni. 

Másrészről hangoztatják, hogy az egyéniséget 
ki kell egészíteni különleges tudassal es gya-
korlattal. n a azt javasolna valaki, hogy a taní-
tói kar t hígítsak fel nem képesitett tanítókkal, 
a tanítóság bizonyára egyhangúlag kijelentené, 
hogy a kellemes egyeniseg nem eleg. i\eni elég, 
hogy a gyermekek oktatójának csupán anyai 
szive ós középiskolai végzettsége legyen, szüksé-
ges, hogy különleges szakképzettséggel is bírjon, 
íme az ellentmondás, egyrészt hangoztat ják, 
hogy a tanító egyénisége minden, másrészt 
viszont, hogy csaknem semmit sem jelent. 

Miért hallunk oly sokat a tanító egyéniségé-
ről és oly keveseta másokéról? Vájjon az egyéni-
ség éppen mindennapi megnyilatkozásaiban 
nem jő számításba minden hivatásnál? Vájjon 
az ügyvéd sikere nem függ-e nagymértékben 
fortélyosságától, az orvosé modorától és a lel-
készé viselkedésétől a szószéken? Mindazonáltal 
mégis e lvár juk, hogy az ügyvéd tudjon valamit 
a jogról, az orvos a gyógyításról és a lelkész a 
vallásról. Minden hivatásban tehát szükséges a 
szaktudás és a tapasztalat. Egyéniség tehát 
minden ember fiában van, de nem szoktunk 
beszélni róla, kivéve, ha valami ba j van körü-
lötte. Talán ezt a példát lehetne felhozni arra , 
hogy senki sem szokott arról beszélni, hogy ő 
józan — csak ha kótyagos, és ha valaki azt 
ha j togat ja , hogy ő dzsentlmen, akkor egészen 
nyugodtak lehetünk afelől, hogy neki magá-



1—2. szám. Néptaiiítók Lapja 13 

nak kétségei vannak efelől. Ezért a tanító 
egyéniségére helyezett nyomaték — valami tré-
fás rejtélynek tűnik fel. A gyermeknek, a szülő-
nek, vagy a tanielügyelőnek egyéniségére soha-
sem szoktunk hivatkozni. így a tanító egyéni-
ségével jelölt fogalom mint a gyakran használt 
szállóige, elvesztette eredeti jelentését és valami 
új , homályos jelentést vett fel, amely a beszélő 
céljaihoz képest változik, érzelmi színezetet 
nyer, tetszést, vagy nem tetszést, dicséretet 
vagy gáncsot vált ki és lényegtelen asszociációk 
felhőjébe burkolva nem világosan meghatáro-
zott fogalom. Meg kell tehát vizsgálnunk miféle 
szerepet játszik a taní tó egyénisége az isko-
lában. 

Rendes körülmények között valakinek az 
egyéniségét inkább a lelkével azonosítjuk, mint 
a testével, inkább jellemével, mint eszével, in-
kább természetes haj lamaival , mint szerzett 
habitusával, szóval inkább subtilis és kézzel 
nem fogható tulajdonságaival, mint a felszínen 
fekvő nyers qualitásokkal. Más szóval az ember 
egyénisége maga az ember, mint szociális erő-
tényező, amennyiben ha tás t gyakorol másokra 
és hatásokat fogad el másoktól. Az egyéniség-
nek lényegileg ez az egyedüli jelentése. 

Már most lássuk, miér t helyeznek oly nagy 
súlyt a tanító egyéniségére1? Ha 60 üúnak vagy 
leánynak, kiknek természetüknél fogva külön-
böző haj lamaik és érdeklődéseik vannak, együtt 
kell ülniök egy teremben és ugyanazt a dolgot 
kell tanulniok ugyanazon időben és ugyanazon 
idő alat t : akkor természetesen szükség van egy 
egyesítő és ösztönző erőre. Ez az erő a tanító. 
Ha erélyes egyéniség és rá tudja kényszeríteni 
a maga akara tá t az osztályra, akkor legalább 
külsőleg biztosítani tud ja az egyöntetűség lát-
szatát. Az osztály jó rendet tart , a gyermekek 
látszólag ügyelnek és tanulnak. Ha ennél többet 
tud elérni, vagyis, ha a látszatot valósággá tudja 
tenni, akkor az ő kis területén uralkodóvá lesz, 
aki a maga képét és jelmondatát nemcsak az 
érmekre, hanem a lelkekbe és a szívekbe is 
véste. De a modern reformerek épp ezt kifogá-
solják, mert szerintük akadályozza a gyermeket 
a szabadság felé vezető ú t ján . Azt mondják, 
hogy a gyermeknek joga van a maga egyéni-
ségéhez és joga van ahhoz, hogy erőit a maga 
sa já t ú t ján fejlessze és tökéletesítse. Hadd kö-
vessen el botlásokat is, amíg senkit jogaiban 
nem bánt és amíg a botlás nyomában já r az ön-
kéntes javulás. A gyermek a fentiek szerint jog-
gal tehetné azt az ellenvetést tanítójával szem-
ben, hogy úgy szabályozza, mint egy gépkocsit. 
A minta lehet kitűnő, de nem az övé, amely job-
ban megfelel neki, még ha alsóbbrendű is aman-
nál. Erre kiki példát ta lálhat a maga gyermek-
korából, ha visszagondol a r r a a lelki n j ^ m á s r a 
melyet egyébként jóakara tú emberek gya-
koroltak reá, hogy ezt vagy azt tegye. Ekkor 
érezni kellett, hogy nem tud ja megtenni önként, 
csak kényszerűségből; nem tudott a kívánt érte-

lemben jó lenni, vagyis érezte azt, hogy a köte-
les jóság nem az igazi jóság. I t t feltettük, hogy 
az uralkodó egyéniség nemes egyéniség, de lehet 
az ellenkezője is. Ám csak a lelki integri tásnak 
magas foka igazolhatja azt a kísérletet, hogy a 
gyermekek fogékony lelkét közös min tá ra for-
máljuk. 

Az osztályrendszer mellett kétségkívül szük-
ség van bizonyos mértékben az egyéniség ural-
ma ra. Ezt enyhí t i az a körülmény, hogy a sze-
mélyes befolyás fokozatos változásnak v a n alá-
vetve az ú j módszerek mellett, melyek mindin-
kább divatba jönnek. Lehetnek azonkívül „szü-
letett" tanítók, akik az első pillanattól fegyel-
mezni tuu jak osztalyukat s akiknelí nincs is 
szükségük különös gyakorlatra , de ha vannak 
ilyenek, nagyon kicsi a számuk. Rendes körül-
mények között a tanítónak szüksége v a n veze-
tésre és útbaigazítasra, mielőt t egyaitalan bele-
fogna munkájaba , mert éppen kezdetben hibázza 
el a dolgot. Érdekes megjegyezni, hogy néhány 
év múlva a tapasztalat nevelte tanítók nem kü-
lönböztethetők meg a h iva tásukra mintegy rá-
született társaiktól. A tanítóképzők évenként 
egy hadseregre való fiatal taní tót bocsátanak ki 
(London maga mintegy ezret köt le belőlük) és 
egy százalék sem bukik el belőlük a szükséges 
egyéniség hiányában. Alkalmazhatóságuk 
ugyan sok változatot mutat , ez azonban inkább 
intellektuális felkészültségüknek és hivatás-
szerű érdeklődésüknek tudható be mint külön-
böző egyéniségüknek. 

Viszont az egyéni természet hatással van az 
alkalmazhatóságra is. Az ú j , humánusabb mód-

i szerek mellett, melyeknek céljuk, hogy minden 
egyes gyermeknek alkalmat adjunk legjobb 
tulajdonságainak kifejtésére: nem a parancsoló 
egyéniség biztosí t ja az igazi eredményt, hanem 
inkább a rokonszenves. Nem annyira parancs, 
hanem megértés kell. A jövendő taní tó jának 
kevesebb gond ja lesz arra , hogy a maga egyé-
niségét r ányomja taní tványaira , hanem hogy 
minél nagyobb betekintést nyer jen taní tványai-
nak egyéniségébe és iparkodni fog mindegyik-
ben megtalálni az értelem fényét és a cselek-
vés rugóit. 

A tanítónak nem szabad azt hinnie, hogyha 
kilép egyéniségének fényköréből, az elhomályo-
sul és befolyása megszűnik. Énjének jobbik 
része soha sem fog elhomályosodni. 

Mert ez a része az, amely megihleti taní tvá-
nyai t és mely vidám törekvést vált ki belülről 
ahelyett, hogy holt kényszert alkalmazzon 
kívülről — ez az, amire évek múlva hálával és 
szeretettel fognak gondolni tanítványai . És az 
egyéniségnek ez az oldala kiművelhető, mert 
nagymértékben függ attól a belátástól, melyet 
egyrészt taní tványainak megismeréséből, más-
részt önismeretéből is fakad és abból, miként 
t u d j a ezt a két tényezőt megfelelő és hasznos 
viszonylatba hozni. Ez pedig a valóságban a 
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gyermeklélektanban és a taní tás technikájában 
való jártasságától függ. 

Az egyéniséggel kapcsolatos finomabb tu la j -
donságok között az a követelmény is említésre-
méltó, melynek célja, hogy kiküszöbölje azt a 
szemrehányást, mely szerint a tanító a társa-
dalomban is ta l lárban jár, mindig taní t és 
rendületlenül oktat. Ezt a másokat tanítgató, 
dogmatizáJLó szokást le kell vetnie és iparkodnia 
kell egy kis üdvös szerénységre szert tennie. 
Szóval a nyilvánosság előtt nem annyira tanító-
mester, hanem inkább férfi legyen. 

(Thp Times, Educational Supplement 1923 
dec. 15.) 

Filmek alkalmazása a tanításnál. 
Az északangliai nevelők Blackpoolban tar -

tott nagygyűlésén Lord Gorell beszédet mon-
dott, hogy hogyan lehetne filmeket iskolai cé-
lokra alkalmazni. Lord Gorell először körvo-
nalazta a munkatervet , mely szerint a kikül-
dött bizottság e l jár t . 

„A Közoktatásügyi Tanács szíves és minden 
segítségre kész volt, de mint más hasonló ál-
lami intézmények, — a kezdeményező erő hiá-
nyában van. Ha a Tanács meggyőződnék, hogy 
a nevelők kongresszusának kiküldöttei e tá rgy-
ban érdekelve vannak, maga is foglalkoznék a 
problémával, hisz megvan hozzá a megfelelő 
szervezete. Azt hiszem semmi kétség nem fér 
hozzá, hogy a vi lágnak a mozigéppel egy félel-
mes fegyver v a n a kezében, melyet jóra-
rosszra egyaránt fel tudunk használni. Nehéz 
volna becsléssel meghatározni azoknak szá-
mát, kik nap-nap után moziba mennek. Egye-
sek szerint az Egyesült-Államokban hetenként 
nem kevesebb, mint 10 millió ember lá togat ja 
a mozgószínházakat. 

Három elválasztható csoport ját különbözte-
tem meg a filmeknek, de nem hiszem, hogy 
ezt valahar is figyelembe vették volna. Először 
van a szórakoztató film, mely általában a leg-
elterjedtebb. Azután az általános érdekű film, 
mely maga is egy külön osztályt képez. Har -
madik pedig a tanító célzatú — mondhatnám 
talán a fogalom tisztábbá tétele kedvéért, — 
a pedagógiai film. 

A pedagógiai filmre vonatkozólag a bizottság 
először is adatokat kezdett nyüjteni . A helyzet 
tanulmányozása megmutatta, hogy a pedagó-
giai film hatalmas segítőeszköz lesz a taní tás-
ban. Ezt feltétlenül el kell ismernünk. 

Külföldön m á r nagyon sokat tettek, de 
Anglia hátra marad t ezen a téren. A pedagó-
gusoknak szükségük van áttekinthető, köny-
nyen érthető, szeneációs címek nélküli felvé-
telekre, mert ezeket a tanító az iskolában elő-
adottakat szemléltetheti. A filmek alkalmaz-
kodnának a használatban lévő tankönyvek me-
netében. A ma ismert, úgynevezett tanító-fil-
mek semmiféle kapcsolatban nincsenek a tan-
könyvekkel. 

Persze itt a pénz is szerepet játszik, és meg-
oldás csak abban lehet, hogy az elkészítendő 
filmeket minél nagyobb körben használják. Ha 

az összes iskolák alkalmaznák, nem hiszem, 
hogy a költségek akadály t képeznének. Ügy 
gondolom, legjobb volna, ha állandó kölcsönző-
vállalat, mintegy filmkönyvtár alakulna, mely-
ben az iskolák előfizetnének és az őket rend-
szeresen kiszolgálná." 

Ezután Lord Gorell még a tárgyakról be-
szélt, melyekben a filmek alkalmazást nyerné-
nek. Szerinte a történelem taní tásánál ke-
vésbbé, de a földrajzban megbecsülhetetlenek 
lennének. Szintúgy a természettudományokban 
is. Ezek azonban részletkérdések, melyeknek 
tanulmányozásával a nevezett bizottság állan-
dóan foglalkozik. 

(The Manchester Guardian Weekly. 1924 
január 11.) 

b) Francia lapokbóL 

Bevezetés a számtani példák megoldásába 
rajz segítségével. 

A gyermekek a rány lag könnyen megértik 
a számtani műveletek végrehaj tását , de nagy 
nehézség előtt állanak, ha példákat kell meg-
oldaniok. A helyes megoldásban is lehet érezni, 
hogy létrejöttükben valamely korábban meg-
oldott feladat-t ípusra való puszta emlékezés 
volt a gyermekek legfőbb segítsége. Az elkö-
vetett hibák rávi lágí tanak a taní tás hiá-
nyaira, főleg arra, hogy a számtanban nem 
adunk konkrét alapokat. A tanulók igazoló 
gyakorlat i adatok nélkül végzik a művelete-
ket s azér t öncélú gépiességnek tekintik. Nem 
tesznek szert az okoskodáshoz elengedhetet-
len logikus gondolkodásra és nem fejlődik ki 
bennük a feladat elképzeléséhez szükséges kép-
zelet. 

Tegyük fel, hogy a kqvetkező példát kapják: 
Egy ember 3 malacot vesz, da rab já t 125 
f rankér t . 480 fr.-t költ hizlalásukra és 1650 
fr.-ért a d j a el őket. Mi a haszna1? 

Hogy a feladatot igazán megértsék, a való-
ságnak megfelelően kell elképzelniök a tanu-

1 lóknak a vevést és eladást. A lehető legegy-
szerűbb módon a táb lára rajzolunk egy em-
bert há rom malaccal, jobb kezébe egy zacskót, 
balkezébe három lapot, a lapok mindegyikére 
125-öt. A rajz alá í r j u k : 1. Vétel. 

Mit csinál az ember? A sertéseket meghíz-
lalja, amihez korpára, burgonyára és kukori-
eára v a n szüksége. Mennyit költ erre? 488 

I fr.-ot. Ismét lerajzoljuk az embert (kezébe* 
I 480 fr.-ot feltüntető lapot), mellé a zsákokaí 
i ta r ta lmuk nevével. A kép alá: 2. Kiadás ser-
: téseleségre. 

A sejtések meghíztak. Mi történik velük? 
Elad ják őket. Lerajzol juk, amint a kereskedé 
az eladónak egy lapot nyú j t át, amelyre 165® 
van í rva . Az eladónak mosoly kerekíti arcát. 
A r a j z alá: 3. Eladás. 

Most ki kell számítani, hogy a sertésekért 
kapott pénz mennyivel több, mint a kiadások 
összege, tehát azt, hogy mi a hizlaló haszna. 

í g y eljárva, a gyermekek l á t j ák a problé-
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mát és logikusan különítik el három fázisát: 
a vételt, az eladást és a hasznot. 

Hogy meggyőződjünk eljárásunk értékéről, 
ad juk fel a következő feladatot: 1 kaszás 6 
óra alatt kaszál le egy rétet, hány óra alat t 
kaszálja le 3 kaszás? 

A gyermekek közt lesznek olyanok s, akik 
azt mondják, hogy 18 óra alatt. Ne magya-
rázzunk semmit, hanem rajzol juk le a rétet 
1 kaszással és mellé 3 kaszással. A ra jz mind-
j á r t feleletre ösztönzi a gyermeket. 

A ra jz tehát hathatós kisegítő eszköz, amely 
az abstraktól a konkrétre viszi a gyermeket 
és a szónál jobban kifejezi a tanító gondola-
tát. Az ismertetett el járás azonban csak mint 
gyors és konkrét bevezetés értékes, amellyel 
érdekessé tesszük a számtant a kezdő fokon, 
de amelyet mellőzünk, mihelyt csak lehet. 

A ra jz olyan egyszerű lehet, hogy mindenki 
könnyen el t ud j a készíteni. 

(Manuel Général de l 'instruction primaire 
1924. jan. 19.) 

H Í R E K . 

Egy kezdő tanító önvallomása. 
I r t a : Kohányi Gyula, kir. tanfelügyelő. 

Egy fiatal tanító önvallomása ju to t t a ke-
zembe, amelyet az alábbiakban szinte szó sze-
r int közlök, hadd olvassák azok is, akik 
ugyanezt érzik, de nem volt bátorságuk eddig 
talán még önmaguknak sem bevallani s azok 
is, akik hivatva vannak, úgy lehetnek, hogy 
megnyissák a szellemi és erkölcsi táplálék 
üdítő forrását . Én a magam részéről csak azt 
kívánom, hogy olvastára ébredjen fel az író-
nak hozzá hasonló társaiban ugyanaz a vágy, 
amely ezt a fiatalembert elvezette a kétségek 
p a r t j á r a pusztai magányában s szeressék ők 
is a módot, az alkalmat a továbbképzésre, mer t : 
tudni, hogy semmit sem tudunk, — a tudás 
kezdete! 

De hadd szóljon a levél, melyet í rója barát i 
kézbe jut tatot t belső önvallomásnak 6zánt, de 
végén felvetette a kérdést, mit szólna hozzá a 
címzett, ha a kérdéssel a Néptanítók Lapjában 
foglalkoznék?! A címzett a levelet belső lelki 
meghatottsággal muta t ta nekem s én úgy lát-
tam, hogy a kérdésnek e helyen való szellőzte-
tésére legalkalmasabb, ha közreadom magát 
a levele t . . . 

^ # 

Sokat gondolkoztam ra j ta , hogyan lehetnék jobb ta-
nító, miért nem vagyok megelégedve magammal, mi 
hiányzik tanításomból?! 

Rájöttem: a lélek! Üres tanító vagyok. Lctanítom a 
leckét lélek nélkiil. Eddig eljutottam. De hogyan men-
jek további! Nagyon ködösen látom a célt, nem tndok 
rátalálni az útra, mely odavezet. 

Ennek önmagam által történö javítása volna a leg-
egyszerűbb, de itt már megálltam. Ezideig még nem 
jutottam tovább. Azt tudom, hogy folytonos tanulás-
sal kellene ezen segíteni, mert bizony meglehetősen po-
tyán szereztem meg az oklevelet, de mikor szétnézek, 
oly hatalmas tömeg áll előttem, hogy néni tudom, hol 
kezdjem. 

Szegény parasztember fla vagyok. Gimnazista korom-
ban nagyon sok időt töltöttem otthon a piciny gazda-
ságunkban, Bziileim nem bírván napszámost fogadni; sok 
szabad időmet vette ol az instruktorkodás, mert kellett 
szüleimet iskoláztatásomban segíteni s így az ott szerzett 
tanulmányaim nem alaposak, dacára a nem rossz bizo-
nyítványomnak. A képzőt magánúton 5 hónap alatt végez-
tem el s oz idő nagy részét a megélhetés kérdése által 
kényszerítve, instruktorkodással töltöttem. Az oredmény 
ugyanaz, amit a gimnáziumnál említettem. 

Nagy anyaghalmaz áll előttem, mit pótolni kell. Hol 
kezdjem) Tőled kérdem, őszintén, bizalmasan tártam föl 
lelkemet, mint oz ügyben még senkinek sem tudtam 
ily formában azt megtenni, erősen bízom, hogy válasz 
nélkül nem hagyod soraimat s válaszod meg fog nyug-
tatni. 

. . . De még nem fejeztem be. A gondolatok tömkelege 
várakozik arra, hogy leír jam őket. Beszéltem itt a ben-
nem mutatkozó hiány belső pótlásáról, szeretnék a külső 
pótlásról is néhány szót szólni. Hátha megérdemli » 
ügyeimet. 

Sajnálom gyermekeimet, akiknek megtanítom úgy-ahogy 
az anyagot, de nem tudom úgy elsa já t í t . a.tni, ahogyan 
azt én szeretném. Kezdem észrevenni a hibát, de hogy 
helyes úton jár jak, — erre képtelen vagyok még. Kis 
gyermek vagyok a pedagógia terén, aki nevelésre szorul, 
mert, bár igyekszem önmagam is lépéseket tenni, foly-
ton elesem. Teljes szívvel adnék azonban hálát a Min-
denhatónak, ha valóban kis- és nem nagy gyerek lennék 
szakmámban, hogyha elestem is párszor, ú j ra fölkeljek 
és tovább topogjak, mígnem rendesen tudok járni, — 
nem pedig nagy gyerekként az első sikertelen lépés 
után kedvemet veszítsem. 

Azt hiszem, ez a lélek legjobban kifejlődne a helyes 
olvasmánytárgyalások alkalmával és közmondások ma-
gyarázásával. Erre egy eset tanított meg, mikor azt az 
általános igazságú mondást fejtegettem gyermekeim 
előtt: Nincsen olyan ember, akinél okosabb ne volna. — 
Azt-hiszem, itt volna a kezdete az útnak. Szíves vélemé-
nyedet várom. 

Midőn már, véleményem szerint, megtaláltam a hibát. 

Önmagának 
ellensége 
ha gabonafélékből készült si-
lány kávét vesz ENRILO he-
lyett, mely egymagában, tehát 
minden pótlék nélkül, ízletes, 
tápláló italt ad. Az ENRILO 
teljesen pótolja a babkávét is. 
Amellett az ENRILO táperősebb 
és kiadósabb, ezért használat-
ban rendkívül olcsó. Ezen külön-
legességminőségeért készítője a 

FRANCK HENRIK FIAI 
cég világhíre szavatol. 

ENRILO 
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azon gondolkoztam, mennyiben vagyok oka, hogy ez ben-
nem megvan és hogyan volna az kiküszöbölhető akár 
külsőleg, akár belsőleg. 

A katholikua papok kötelezve vannak a teológia el-
hagyása, illetve fölszentelésük után a teológia anyagá-
ból 3 részben 3 év alat t utóvizsgát tenni. Nem gondolod, 
hogy helyes intézkedés ez?! Mit gondolsz, ha minden 
állásba kerül t kezdő tani tó szintén kötelezve volna erre, 
nem szaporodnának-e a jó tanítók? Nem lenne-e akkor 
több lélek a tanításukban és nem változnék-e meg előbb a 
társadalom képe, ha a kezdő tanítót nemcsak a képző-
ben tanul t anyagból, hanem e 3 év alat t tapasztal takról 
is számonkérnék, megvizsgálnák?! 

A tanítónak kötelessége továbbképeznie magá t és köte-
les minden tanító a képző re formja óta egy utótanfolya-
mot végighallgatni. Milyen szívesen hallgatnék én akár 
3 tanfolyamot is; do mit csinál az állam? Tar tot t a mult 
évben 1 (egy) tanfolyamot Budán. Hirdette is a N. L.-já-
ban, de mire a N. L.-t kézhez kaptam, elkéstem a pályá-
zattól, le já r t a pályázati idő. De különben is: ha köte-
lezve vagyunk végighallgatni, miért pályázni? Miért nem 
rendelnek be bennünket? 

Megengedem, ez sokba kerülne az ál lamnak. Szerin 
tem meg lőhetne csinálni úgy, hogy aki az utóvizsgála-
ton nem felelt meg, csak azt utasítanák tanfolyamra. 
Sokkal egyszerűbb és olcsóbb. 

Még egy .harmadik dologról akarok szólni, mielőtt le-
tenném a tollat. 

Hírből ismerem a tatiítógyüléseket, de még sohasem 
volt szerencsém látni, hogy milyen is az. Sajnálok min-
den olyan fiatal tanítót, akinek anélkül kell megküzdenie 
az élettel. Igaz, hogy sok öreg tanító úgy tesz, mintha 
mindig öreg trr.Uü léit volna, lenézi a tudat lan fiatalt, 
s atyai útbaigazítás helyett mosolygás, vagy : „ugyan 
kérem, ká r a szót vesztegetni!", a felelet, — vagy: „csi-
nálja , fiam, ahogy jónak l á t j a ! " 

Elhiszed, hogy vannak ilyen tanítók? Kitől tanuljon 
hát a fiatal?! 

Megkértem papomat, í r jon fel a tanfelügyelő úrnak, 
hogy rendeljen el pusztai községünkben évente legalább 
2—3 tanítói gyűlést, bár 2 községi és 2 felekezati tanító 
van és adjon kidolgozandó témát. Bár kinevemének az 
itteni öregek, ha őzzel előállnék, — erősen hiszem, hogy 
ez nekem, fiatalnak tanulás, az öregeknek a tanult dolog 
megtar tása lenne. Megkérlek, ha jónak látod, interveniál j 
ez ügyben a tanfelügyelő úrnál! A föntiekben írottakat 
szeretném a N. L.-ban szellőztetni, hátha lenne, aki szin-
tén jónak látná. Er re nézve is kérem becses véleménye-
d e t . . . 

« 
• 

A szellőztetés, ime, megvan. Úgy éreztem, 
hogy csak rontaná a hatást, ha nem ez a köz-
vetlen hangú, őszinte levél végezné azt el, azért 
egyenesen ezt bocsátottam a nyilvánosság 
ítélőszéke elé, okulásul azoknak, akiket illet, 
ébresztőül azoknak, akikre ráfér és ösztönzé-
sül azoknak, akiket hasonló vágyak bántanak. 
A magam részéről csak annyit teszek hozzá, 
hogy mindent megtettem ar ra nézve, hogy a 
levélíróban felbuzdult vágy kielégítésre talál-
jon, bár, sajnos, sem a felekezeti tanítók gyű-
léseinek összehívása, sem a községi és feleke-
zeti tanítók együttes testületté alakítása nem 
tartozhatik ha táskörömbe. . . 

Va jha ennek a „szellőztetésnek" meglenne a 
maga üdítő és életrekeltő hatása! 

A Néptanítók Lapjáért. 
— Adományok a Néptanítók Lapja előállí-

tási költségeire: Áll. el. iskolai tantestület 
Medgyesbodzás 8500 K; Valentik György, Cso-
rnád 5000 K; Antal József, Vértesszőllős 2600 

: K; Csornai izr. népiskola 2000 K; Papp József, 
j Nagybajom 800 K ; Vaczek Gusztáv Ujszász 
| 3000 K; Alsópóhoki tantestület 2000 K. 

— Egy koporsó. A kerepesi temető halottas-
házában folyó év február 1-én bájos, viruló 
szép leányka koporsóját állta körül a kultusz-
minisztérium tisztviselői kara. Dr. parásznyai 
Rácz Kálmán kultuszminiszteri tanácsos 15 
éves leánykájá t kísérték örök nyugalomra. Szi-
vettépő látvány volt, amikor a legjobb apa, a 
leggondosabb anya és az egyetlen kis leány-
testvér zokogva kísérték utolsó ú t j á r a a letört 
bimbót. A temetési szertartást a bánattól meg-
tör t apának tisztviselőtársa: dr. Breyer I s tván 
pápai prelátus, h. ál lamti tkár végezte fényes 
segédlettel. Mikor az édesanya az első görön-
gyöt dobta a sírba, minden szem könybe borult. 
Adjon a jó Isten erőt a szülőknek, a kis test-
vérnek a nagy fá jdalom elviselésére. 

— Néhai Fülöp Sándor, Csanád vármegye 
Tanítóegyesületének elhúnyt elnöke emlékmű-
vének leleplezése. A Csanádvármegyei Taní-
tóegyesület és Kunágota községnek hálás népe 
a mezőkovácsházai tanítói j á ráskör ülésével 
kapcsolatban a vármegye tanítósága, valamint 
a megjelent nagyszámú közönség és tanítvá-
nyok részvételével lélekemelő ünnepélyt tar-
tottak, amelyen leleplezték a várat lanul el-
húnyt Fülöp Sándor, volt kunágotai áll. el. 
népisk. igazgató-tanító, a magyar népoktatás 
lánglelkű apostolának emlékművét. Az ünne-
pélyt a szentmise végeztével Kelemen Ferenc, 
ügyvezető alelnök lendületes szavai nyitották 
meg. Kőszeghi Márton, mezőkovácsházai áll. 
tanító izzó hazaszeretettől áthatott , magas-
szárnyalású ünnepi beszédet mondott. Utána 
a kunágotai férfidalárda ünnepi éneket adott 
elő. Ennek végeztével Vásárhelyi Sándor, já-
rási főszolgabíró tartalmas beszédben méltatta 
az elhúnyt igazgató-tanítónak rendkívüli te-
hetségét és a közéletben oly önzetlenül kifej-
tett munkásságát . Utána Micsák Márton, Csa-
nád vármegye kir. tanfelügyelője mélyenjáró 
gondolatokban és megható szavakban áldozott 
hűsésres munkatársa , de mindenekfelett a ra-
jongásig szeretett jóbarát emlékezetének. 
Azután az ügyvezető alelnök átadta az emlék-
művet a gondnoksági elnöknek, Ivanics Ber-
talan ref. lelkésznek, aki mea-ható szavakban 
tet t focadaimat az emlékmű kegyeletteljes 
megőrzésére. Az ünnepély a Hiszekegy gyö-
nyörű akkordjaival ért véget. (K.) 

— Tanári kinevezés. A tiszai ág. hitv. ev. 
egyházkerület elnöksége Mózes Imre állami 
elemi iskolai igazgatót a menekült tanítóképző-
intézet elhelyezése körül, valamint a gyakor-
lati képzés vezetésében hosszú időkön önzetlen, 
buzgó és sikeres szakmunkássága elismeréseül, 

! az eperjesi ág. hitv. ev. egyházkerületi kollé-
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gium jelenleg Miskolcon működő tanintézeté-
nek rendkívüli t anárává nevezte ki, illetőleg 
felhatalmazta, hogy a „tanítóképzőintézeti ta-
nári" címet viselhesse. Mózes Imre igazgatót 
a kultuszminiszter 1920. évi 124.536. VII . b. 
számú rendeletével bízta meg az Eper jesről ide-
menekült tanítóképző intézetnél a gyakorlat i 
kiképzés vezetésével, ahol kiváló működésével s 
pedagógiai tudásával úgy a főigazgatóság, 
mint a t anár i kar elismerését és nagyrabecsü-
lését kiérdemelte. Ezt a kiváló működést hono-
rál ta most az egyházkerület vezetősége, ami-
dőn úgy, mint az állami tanítóképzőknél van, 
a VII . fizetési osztályba történt kinevezésével 
a tanítóképezdei tanár i címmel kitüntette. 

— Hollandi hírek. A német birodalom tanító-
egyesületi hivatalos lapjában, az Alig. Deutsche 
Lehrerzeii'ungban olvassuk, hogy: „Az Ausztria 
és Németország számára alakult hollandi se-
gélyakció újabban 4500 holland forintot bocsá-
tott rendelkezésére a német birodalmi tanító-
egyesületnek, nehéz betegségek, operációk és 
halálesetek alkalmával fölmerült kiadások fe-
dezésére. Ez a segítség igazán áldásos volt, 
amennyiben a német tanítóegyesület majdnem 
200 nehéz esetben tudott segítséget nyú j t an i az 
a r ra szorultaknak. Azonkívül a berlini tanító-
ságot még egy karácsonyi szeretet-vonattal is 
megörvendeztették, ami körülbelül 4800 holland 
forint értékű élelmiszert tartalmazott : így kö-
rülbelül 1400, két vagy több gyermekkel bíró 
tanítócsalád, azonkívül nagyobbszámú nyug-
dí jas és özvegy részesült kedves karácsonyi 
meglepetésben. Ugyanakkor hasonló adományt 
küldöttek a hollandus tanítók a Ruhr-vidéki 
tanítóság számára is. A német tanítóság — í r ja 
az A. D. Lztung — sohasem fogja elfelejteni a 
holland kollégáknak ebben a nehéz időben velün 
szemben tanúsí tot t nagylelkűségét. 

• 

A tanulók létszáma Hollandiában. 1920 január 
1-én Hollandiában 211 nyilvános kvsdedóvoda 
volt 35.600 gyermekkel, 1042 felekezeti kisded-
óvoda 11.437 gyermekkel, 3437 nyilvános elemi 
népiskola 18.357 tanítóval és 570.344 gyermekkel, 
2510 felekezeti elemi iskola 14.695 tanítóval és 
461.370 gyermekkel. 

— Irgalom! A Pesti Református egyházmegye 
esperesétől kaptuk e szomorú sorokat: Méltósá-
gos Uram! Egy — a szó teljes értelmében — 
nyomorban élő tanító 6 tagú családja érdekében 
bátorkodom Méltóságodhoz fordulni, ha lenne 
kegyes Lapjában a tanítóság figyelmét ezen 
nyömorult család segélyezésére felhívni. 

Simon Dénes volt bugyi-i tanító családjáról 
van szó (lakás: Bugyi, Pest m.). Ez az ember 
bűnt követett el, nem mint tanító, tanítói köte-
lességének elhanyagolásával, hanem mint szö-
vetkezeti könyvelő, a reábízott pénzek hűtlen 
kezelése által. Megbűnhődött érte. A vil. bíró-
ság ítéletét nekiink is respektálni kellett e állá-
sának elvesztésére ítéltetett. I rgalmatlanul el-
fordult ezen szerencsétlen családtól mindenki. 
En támogatom olykor, most is 50.000 K-t küld-
tem a rendelkezésemre álló segély pénzek bői. De 
en sem bírom hathatósabban támoratni , mert 
nagyon sok özvegy papném van. Hátha a kar-
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társak segítnének ra j tuk . 6 gyermek rongyok-
ban, fűtetlen odúban, az apjuk heti silány kere-
sete mellett! egy, a rettentő küzdelemtől a halál 
gondolatával már kibékült beteg anyával, aki 
azon kétségbeejtő gondolattal vívódik immár,, 
hogy nem lel segítséget sem Istentől, sem em-
berektől, s az ap ja vétkét az ártat lanokban bün-
teti Isten. Ami nem lehetséges, nem hihető ke-
resztény hitünk szerint. 

Úgy hiszem, hogy megnyílik az irgalom for-
rása a Lapban olvasható szerkesztői jóindulatú 
felhívásra. Alsódabas, 1924. I. 28. Kiváló tiszte-
lettel Nagy Ferenc esperes. 

— Halálozások. A kiskunhalasi királyi tan-
felügyelőség mély fájdalommal közli, hogy 
Földvári József királyi s. tanfelügyelő hosszú 
és siilyos szenvedések után 1924. évi j anuá r hó 
17-én meghalt. Mindnyájunk által bensőleg 
szeretett kar társunknak, kinek bölcsője felett 
a messze Kárpátok fenyvesei suttogtak, az al-
földi róna adjon nyugalmat. Emlékét kegye-
lettel őrizzük! Kir . tanfelügyelőség. — Özv. 
Richter Gyuláné szül. Marcsányi Lujza a s a j á t 
és gyermekei nevében mélységes fá jdalommal 
tudat ja , hogy felejthetetlen jó férje Richter 
Gyula nyug. kántortaní tó életének 71-ik évé-
ben meghalt. — A mosoni áll. el. népiskola 
tantestülete fá jdalommal tuda t j a á m u l t évben 
nyugalomba vonult kiváló kartársának, özv. 
Garami Béláné ig. tanítónőnek f. hó 5-én bekö-
vetkezett halálát. Emlékének megörökítésére — 
koszorúmegváltás címen — a tantestület 40.000 
koronát, a gondnokság 31.000 koronát, összesen 
71.000 koronát küld a „Tanítószövetség háza 
Alapja" javára . 

Egyesületi élet. 
A M. T. O. Szövetség 

tisztelgése a kultuszminiszter előtt. 
J a n u á r 19-én a Magyar Tanítóegyesületek 

Országos Szövetségének küldöttsége tisztelgett 
gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter előtt, aki 10 évvel ezelőtt kez-
dette meg a kultuszminisztériumban államtit-
kári minőségben működését. 

A küldöttség vezetője Rákos Is tván kir. ta-
nácsos, szövetségi elnök meleg szavakkal üd-
vözölte a minisztert, reámuta tva nagykoncep-
ciójú kul túrprogrammjának népoktatási vo-
natkozású részére, az elért sikerekre és a 
megoldandó feladatokra. 

Gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter kö-
szönetet mondott a szíves üdvözlésért, különö-
sen mert azok részéről nyilvánult az meg, akik 
mindig hűséges segítőtársai voltak. • 

G y e n g é l k e d ő k 
kimerült és fáradt szervezetét erősíti az 
Ovomaltine — friss tojásból, tejből, malá-
tából és kakaóból készült — koncentrált 
tápszer. 
Két étkezéshez elegendő kísérleti anvagot, népszerű 
ismertetést díjtalanul kiild a Dr. W A N D E R gyógyszer« 
és tápszergyár r -t. Budapest, 41.postahivatal, postafiók. 
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— A közoktatás minden ágazatát — 
mondotta a miniszter — egyforma szere-
tettel kell felölelni. Hogy a felmerülő prob-
lémák közül melyet kell legelőször megol-
danunk, hol van szükség a sürgős beavat-
kozásra, segítségre, azt a körülmények mu-
ta t ják meg. A jó tűzoltónak is legelőször 
o t t kell segítenie, ahol legnagyobb a ve-
szély. A népoktatás körül több feladat vá r 
még a megoldásra, elsősorban az iskolán-
kívüli népoktatás rendezése. 

— Ha vizsgáljuk azokat a hatóerőket, 
amelyek a népoktatás fellendítésének biz-
tosítói, két fontos tényezőt találunk: a ta-
ní tót , és az iskolát. Kiválóan képzett, jól 
díjazott taní tók és szabályszerűen felsze-
relt, rendben levő iskolaépületek nélkül a 
népoktatás színvonalát erőteljesen emelni 
nem lehet. Bizonyos haladásra itt határo-
zottan szükség van, s ily célból kifej tendő 
munkájánál a kultuszminiszter számít a 

< pénzügyminiszter legteljesebb őiegértésére, 
de számít minden népoktatási vonatkozású 
ügyben a magyar tanítóságnak hivatássze-
retetből fakadó buzgalmára és segítsé-
gére is. 

A küldöttség t ag ja i a beszéd végeztével lel-
kesen megéljenezték a minisztert. 

A Kansz Tanítónői és Tanító Szakkörei se-
gélyalapjuk j a v á r a Kispesten, a Korzó-mozgó-
bari (Üllői-út és Árpád-utca sarok) folyó évi 
február hó 8-án délután 6 órai kezdettel nagy-
szabású művészestélyt rendeznek, melyre ez 
úton hívják meg a tanügy és a művészet i ránt 
érdeklődőket. Jegyek ára szemléyenként 5000 
korona s előre válthatók Sugá r Vilmos kir. 
tanfelügyelőnél a kultuszminisztériumban. 

A Kansz Tanfelügyelői Szakköre folyó évi 
j a n u á r hó 13-án tartotta meg Budapesten f. 
évi első taggyűlését, melyen a szakkör választ-
mányának rendes tagjaivá: Mosdóssy Imre, 
Padány i Andor, Pogány Is tván, dr. Nagy 
Zsigmond, dr . Zelenka Frigyes, Kohányi 
Gyula, Bárdos Ádám, Kehrer Károly, dr. ősz 
Béla, Mihály Ferenc, dr( Visnovszky Rezső, 
Hercsuth Kálmán , Bihary István, Zahumen-
szky István, Ráskó László, Rusznyák Béla, 
dr. Simonyi Kálmán, dr. Beyer Ede, dr. Kon-
ta r ik Gyula, Szabó István, Angyal Béla, dr. 
Szabad Antal és Csontea Győző, póttagokul 
pedig Rusztek Károly, Gombkötő Antal, Brösz-
tel Gyula és dr. Régner József választattak 
meg. Az ú jonnan megalakított választmány 
nyomban megtar to t t t isztújító ülésén a szak-
kör elnökévé .Mosdóssy Imre min. tanácsos, 
székesfővárosi kir. tanfelügyelőt, ügyvezető-
elnökké dr. Ősz Bélát, I. t i t ká r rá dr. Beyer 
Edét , II. t i t k á r r á Angyal Bélát, jegyzővé dr. 
Szabad Antalt , pénztárossá Rusznyák Bélát, 
ellenőrré Ráskó Lászlót; az igazoló-bizottság 
t ag ja ivá dr. Zelenka Fr igyest és dr. Simonyi 
Kálmánt ; a programmbizottság elnökévé Po-
g á n y Istvánt, t ag ja ivá Kehrer Károlyt, Mihály 
Ferencet, dr. Böngérfi Kálmánt , dr. Kontá r ik 

Gyulát, dr. Szabad Antal t és Csontea Győzőt; 
a propaganda-bizottság elnökévé Padányi An-
dort, t ag ja ivá Bárdos Ádámot, Hercsuth Kál-
mánt, Raskó Lászlót, Szabó Istvánt , dr. Vis-
niovszky Rezsőt és Bihary Is tvánt ; a sajtó-
bizottság elnökévé dr. Zelenka Frigyest, tag-
jaivá Kohányi Gyulát, Zahunenszky Istvánt, 
dr. Simonyi Kálmánt , Rusznyák Bélát, dr. 
Böngérfi Kálmánt és dr. Szabad Antalt, végül 
a számvizsgáló-bizottság tag ja ivá Domonits 
Mihályt, dr. Fejes Kálmánt és Bendák Gyulát 
egy évre szóló megbízással megválasztotta, 
minthogy továbbá a tanfelügyelői szakkör a 
középfokú tanintézetek tanára inak csoportjá-
ból kivált és a Kansz kultuszminisztériumi 
csoportjába vétetett föl, a választmány az alap-
szabályok 7. §-a értelmében ezen utóbbi csoport 
választmányába Mosdóssy Imre elnököt, aka-
dályoztatása esetére dr. ösz Béla ügyv. elnö-
köt, továbbá dr. Beyer Ede t i tkárt , Padányi 
Andor, Kehrer Károly és dr. Simonyi Kálmán 
választmányi tagokat küldötte ki. Padányi 
Andor pestvármegyei kir. tanfelügyelő javas-
latára a szakkör elnöksége fölkéri az összes 
tanfelügyelői hivatalokat, hogy a központtal 
létesítendő szorosabb kapcsolat érdekében köz-
érdekű kívánságaikat az elnökséggel (Buda-
pest, I I , Mészáros-u. 12.) közöljék. A választ-
mány végül elhatározta, hogy üléseit minden 
hónap második vasárnapján délelőtt 10 órakor 
a székesfővárosi kir. tanfelügyelőség hivatali 
helyiségében t a r t j a meg, amiről a választmány-
tagjai t egy héttel előbb a Kansz hivatalos 
lapja ú t ján értesíti. E határozatnak megfele-
lően a legközelebbi választmányi ülés * évi 
február hó 10-én lesz. 

A Yasvármegyei Általános Tanítóegyesület 
közgyűlésén a szombathelyi és megyei tanító-
ság nagy számban vett részt, amelyen a várost 
Kiskos Is tván polgármester képviselte. A köz-
gyűlés vendégei között megjelent Rákos Ist-
ván kir. tanácsos, az országos tanítószövetség 
elnöke, Simon Lajos, a szövetség ti tkára, Vas 
vármegye kár. tanfelügyelőségét Szabó Géza 
s. tanfelügyelő képviselte. 

Deák István igazgató, egyesületi elnök köszöntött« 
a gyűlés vendégeit, majd tartalmas elnöki megnyitójá-
ban sorban megemlékezett az egyesület 30—40 éve a 
tanítói pályán működő tagjairól, ú. m.: Klein Gyula, 
Biróné P. Izabella, Kreutz Ede, Horváth Péter, Görögné 
M. Karola szmvb. tanítókról. Pogány Aladár t i tkári 
jelentésében ismertette a legutóbbi közgyűlés óta t a r to t t 
négy központi választmányi ülés határozatait és azokat 
a mozgalmakat, amelyeket a lefolyt egy év alatt a taní-
tóság anyagi helyzetének javítására, részint a vasmegyei 
egyesület is főképen az országos szövetség érdekében 
indított. Pekoxits Sándor, az egyesület bíráló-bizottság 
elnöke, jelentést terjesztett be az egyesület pályatételeire 
beérkezett művekről. Három tétel kidolgozására írt ki 
az egyesület legutóbb pályázatot, egy irredenta- és peda-
gógiai-, és két gyakorlati tárgyú tétel kidolgozására. 
Az egyesületi tagok szép száma vett részt a pályáza-
tokban. A biráló bizottság & pályaművek gondos bírálata 
után úgy döntött, hogy a pedagógiai pályamunkák 
közül mesterházi Nagy Margitét első, —• Wernitz József 
szombathelyi közs. el. isk. tanítóét a második, — 
Wernitz Jenő kámoni tanítóét a harmadik helyen jutal-
mazza. A gyakorlati tétel kidolgozásának első jutalmát 
Wernitz Józsefnek, — másodikat Wernitz Jenőnek, — 
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harmadikat Gráf Rezső perinti kántortanítónak ítélte 
oda a bíráló bizottság. 

A közgyűlés a választmány javaslatára az eredetileg pár 
száz K-ban megállapított pályázati jutalmakat 10—15 
ezer K-ra emelte föl. A jutalmak kiosztása u tán mester-
házi Nagy Margit felolvasta első jutalmat nyer t pálya-
munkáját . A hallgatóság nagy tetszéssel figyelte a fel-
olvasást; — Pekovits Sándort, a bíráló-bizottság elnö-
két pedig gondos és fáradságos munkájáért 15.000 koro-
nával jutalmazta a közgyűlés. Kiss Sándor igazgató, az 
országos szövetségtől érkezett ügyeket ismertette. El-
határozták, hogy csatlakoznak ahhoz a mozgalomhoz, 
amely a békében 50 fillérben megállapított elemi iskolai 
beiratási díjaknak az iskolai könyvtárak javára 2000 
koronára való felemelését szorgalmazza. Egyhangú hatá-
roza t ta l csatlakoztak a kötelező elemi iskolai oktatás-
nak hatról nyolc évre való kiterjesztését sürgető országos 
mozgalomhoz. Az indítványok u tán Hafner Ede szombat-
helyi közs. el. iskolai tanító a számtanítási módszeréről 
t a r t o t t nagyon érdekes előadást. Bemutatta s a j á t talál-
mányú számológépjét és 24 darab számtani képét. A köz-
gyűlés leghálásabb elismerését nyilvánította és a szám-
tani képek megrendelését a jánl ja . Rákos István kir. 
tanácsos, orsz. szövetségi elnök, hosszú beszédben ismer-
te t te a tanítóság érdekében kife j te t t működését és éles 
szavakkal ítélte el a tanítóság egyetemét széthúzásra 
indító jelenségeket. Simon Lajos, orsz.^ szöv. t i tkár 
ismertette és-hangsúlyozta komoly szavakkal a szövetség 
házának nélkülözhetetlenségét, az arra irányuló türplmes, 
fáradságot nem kímélő munkára szólítja a tanítóságot. 
Uilos István pénztári jelentésével kapcsolatosan a köz-
gyűlés az egyesületi tagsági d í j a t 250 koronáról 12.000 
koronára emelte föl. Este 8 órakor pedig a Kultúrház 
nagytermében a tanítók műsoros estje fejezte be a tanító-
napot Szombathelyen. Az estély sikere különösen dicséri 
Deák István, Baltaváry Imre, Kiss Gábor egyeeületi 

rezetőket és a szombathelyi közs. iskolai taní tókat . * * * 

A közgyűlés alkalmából üdvözlő-táviratot 
küldöt t a taní tóság gróf Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszternek és Petri Pá l á l lamt i tkár -
nak, melyre a következő válasz érkezet t : 

„Vasvár me gyei! Altalános Tanítóegyesület 
Elnökségének! 

A tanítóegyesület közgyűléséből küldött 
t áv i r a t i meleg üdvözletét őszinte köszönet 
tel vettem. Meg lehetnek győződve, hogy a 
m a g y a r taní tóság érdekei t mindenkor a szí-
vemen viselem, s a taní tóság érdekeinek 
előmozdítását tőlem telhetőleg mindenkor 
t ámoga tn i fogom. 

Hazafias üdvözlettel: 
Dr. Petri s. k., á l lamt i tkár . 

Nyilatkozatok. 
A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja 

•evében ki je lent jük, hogy a Tanítói B a n k és 
Kereskedelmi Részvénytársasággal az Eötvös-
alap semmiféle összeköttetésben nem állott. 

Budapesten, 1924 j a n u á r 24-én. 
Rákos István Háros Antal 

kirá lyi tanácsos, elnök. fő t i tkár . 
* 

A Magyarországi Tan í tók Országos Szövet- j 
sége nevében ki je lent jük, hogy a Szövetség a 
Taní tói Bank és Kereskedelmi Részvénytársa-
sággal semmiféle összeköttetésben nem állott. 

Budapesten, 1924 j a n u á r 24-én. 
Rákos István 4 Simon Lajos 

kirá lyi tanácsos, elnök, fő t i tkár . ' 

Irodalom. 
A magyar tanítóság lapalapításai. 

— Magyar Család. — Képes Kis Lap. — 
A magyar tanitósag törekvései a közelmúlt-

ban többnyire az anyagi helyzet javitasara ós 
a tömörebb megszervezkedesre irányulták. 
Ami idő ezenkívül maradt, az a pedagógiának 
es a nepruuveiouesnek jutott. uiy kor-oiykor a 
gyuiesek a tárgy aiusok tomkeiegebol ki-ki-
vii iant egy-egy nemesebb lenduietu akaras, 
mely a tamtosag szellemi erejének kitermeié-
set célozta. íobb sikert azonuan nem erueiett 
el ez az igen erdemes testület. Azok a tanítok, 
akik iroi tenetseggel voltán megalüva, szana-
szét éltek es dolgozgattak az orszagban, egy-
mást nem ismerve, egymásra nem taiaiva. 
öon-an kiverekeutek a nevteienseg nomaiyubol 
s nouaimi munii.ttiKfc.ai kozoeosuiest, liirnevet 
szereztek. uonuoij unn Kotnousy «jozseire, Kiss 
j őrseire, (Juraunyi (jrezara, tiavas Istvánra, 
Mora jLstvanra, uodonyi i\anuorra, hagy La-
josra. AJL ujabb tanítói nemzetiekből V uiti dá-
nosra, r ima üanuorra, Turnát i s i v a m a , fé-
czeiy dozseire, luora .basziora stb. L>e bizony 
Butt.un voiuifc. es vannaK, afc.ih.iieK erejet lel-
emesztette a iieiyi zsuruaiisztika, vagy Kiknek 
nemes buzgalmat leaogiaita a sok ininueiueie 
tuisauainn egyebüket. 

A u a r u o n y i ueza i roda lmi Társaságnak kel-
lett megszuietnie, núgy összegyűjtse az író es 
koito UUÜIOKUI, t a n á r o k a t azért, uogy szeneim 
e re jüke t a t amtosag egyetemes ce i ja i ra kama-
toztassak. Egy igen szép tes tvenes egyesules 
ez, meiynek mukodese az i t t e m u t e t t erzesen 
k ívül a szellemi közösségén és a nemes meg-
ér tésen is alapszik. Ez az összetartás, ez a, 
leiKiseg íme, egy évi szorgos munkálkodás 
u t á n csodalatos s ikereket e r t el. Először is 
megvalósí tot ta az irodalmi kiszállásokat, ame-
lyek musorszinvonaiukkai megerto kózonsegre 
t a ia l t ak s ezenkívül anyag i lehetőséget terem-
tet tek a Tarsasagnak . A cél i t t az, hogy az 
igazi magyar nemzet i i rodalmat v igye a kö-
zönség közé. Tapaszta l tuk , hógy a m a g y a r in-
telligencia, a po lgárság és a fel törekvő kis-
gazuatarsadaiom ha las és élvező pub l ikuma 
minden irodalmi a lkotásnak, melyet i lyen ki-
szállások a lka lmáva l n y ú j t a n i tudunk . A ki-
szállások, i rodalmi esték bizonyos közvetlen-
séget teremtenek az írók és hal lgatók között, 
melyet semmi betű, könyv nem pótol. 

A Gárdonyi Géza I rodalmi Tá r sa ság a na-
pokban valósí tot ta meg második p rogramm-
pon t j á t , amennyiben a Magyar-Hol land Kul-
túrgazdasági Részvénytársaság segítségével 
folyó évi február 1-én megjelentetet t egy szép-
i rodalmi és egy gyermeklapot . A szépirodalmi 
és t á r sada lmi havi folyóirat : a Magyar Család 
Körösi Henr ik főszerkesztésében és Simon 
L a j o s felelős szerkesztésében jelenik meg. Elő-
fizetési á ra (a Magyar-Holland Szemlével 
együt t ) egy negyedévre 4000 K, mely egy ösz-
szegben előre küldendő be a kiadóhivata lba 
(VII I , Üllői-út 4, I I . emelet). Az első szám gaz-



2 0 

dag tartalmú. Ebben a számban nívós közle-
ményeket (elbeszéléseket, költeményeket, is-
meretterjesztő cikkeket) í r tak: Simon Lajos, 
Jászay-Horváth Elemér, tíartóky József, Pé-
czely József, Tárnái István, Móra István, Kö-
rösi Henrik, Bagdy István, Hoitsy Pál , i f j . 
báró Wlassics Gyula, Finta Sándor, Horváth 
Jenő; színikritikát egyik előkelő színházi kri-
t ikusunk írta k. I. jelzés alatt. Képek is díszí-
tik a lapot. Valóban méltó ez a szépirodalmi 
lap, hogy minden intelligens család asztalán 
helyet találjon. Törekszünk ar ra , hogy a követ-
kező lapszámokat még tökéletesebbé tegyük. 

A gyermeklap is gazdag, változatos tar ta-
lommal jelent meg. Ma ez a legjobban szer-
kesztett gyermeklap. A Képes Kis Lap első 
számát Havas I s tván szerkesztő érdekkeltően 
állította egybe. Az első számba í r tak: Havas 
István, Körösi Henrik , Móra Is tván, Bodonyi 
Nándor, Avar Gyula, Tárnái Is tván, Kozma 
Imre, Sáry Mária . Számos kép, t réfák, rejtvé-
nyek teszik érdekessé ezt a szép gyermek-
lapot, melynek előfizetési ára negyedévre szin-
tén 4000 K. (Az előfizetés VII I , Üllői-út 4. sz. 
alá küldendő.) 

Most már a tanítóságon a sor, hogy mind a 
két lapot is tápolja, magáénak vall ja és ter-
jessze. Mutassa meg ki-ki, hogy együtt érez 
az alkotókkal, a lapok megteremtőivel. Mi 
nagy szeretettel szerkesztjük mind a két lapot 
és ápoljuk a taní tó i energiának újszülötteit, 
de kívánatos, hogy az egész ország tanítósága 
hasonlóképen érezzen, gondolkozzék és csele-
kedjék. A tanítónők és óvónők megértő lelkére 
is számítunk. Lapja inkban találnak majd 
olyan közleményeket is, melyeket tanításaik-
ban is felhasználhatnak. Ha minden iskola 
10—15 példányt elhelyez, már biztosítva van 
a siker. 

Még egy dologra hívjuk fel a kar társak 
figyelmét: ez a Magyar-Holland Kultúrgazda-
sági Részvénytársaság áldozatkészsége alko-
tásainkkal szemben. Az a nemes megértés, 
melyet az itt megnevezett tá rsaság ügyeink 
i rán t tanúsít, olyan nagyméretű, hogy hirte-
lenében alig t u d j u k értékelni. A magyar nem-
zetet nyomorúságában a holland nemzet keb-
lére ölelte, támogat ta , segítette. Sőt teszi ezt a 
jelenben is. Ezt a testvéri viszonyt ápoljuk 
továbbra is. Szorítsuk meg a felénk nyúj to t t 
jobbot. Fejezzük ki ragaszkodásunkat azzal is, 
hogy a Magyar-Holland Kultúrgazdasági 
Részvénytársaság kiadásában megjelent lapo-
kat terjesszük, mer t ezzel a ténnyel önmagun-
kat is támogat juk. 

Abban a reményben, hogy minden kar tár -
sunk megérti a hívó szót és sikerre j u t t a t j a a 
nemes vállalkozást, mely nemcsak egyeseké, 
hanem mindnyájunké, — bízva dolgozunk to-
vább a tanítói egyetemesség dicsőségére. 

Simon Lajos, 
a Gárdonyi Géza I rodalmi Társaság 
elnöke, a „Magyar Család" felelős 

szerkesztője. 

Lapja 3—4. szám. 

Pintér Jenő magyar irodalomtörténete. 
(A szerző nagy munkájának a művelt közönség számára 

közrebocsátott zsebkiadása.) 

Huszonötévi nehéz ós fáradságos munkának 
leszűrt eredményét kapjuk kompendium alak-
jában abban a pompás kötetben, mely a fent i 
címen hagyta el most a sajtót. Szerzőjének pa-
tinás a neve már e téren. A magyar irodalom 
témájáról ez az első igazán rendszeres és rövid 
összefoglalást nyú j tó zsebkiadás, miért is ez 
egymagában létjogosultságot biztosít neki és 
a r r a késztet, hogy örömmel kell köszönteni. 
Egy rendszeresített magyar irodalomtörténeti 
összefoglalásra már igen nagy szükség volt. 
A szerző, minden irodalmi .korszak végén rövid 
világirodalmi összefoglalást is ad, mely a r r a 
szolgál, hogy a világirodalom fejlődésének leg-
alább vázlatos képét lássuk. 

A bevezetésen kívül nemzeti irodalmunknak 
mind a nyolc korszakát t á rgya l ja Pintér Jenő 
dr., az 1920. esztendő bezártáig. íróink életét, 
munkáit és jelentőségét igen világosan, rövi-
den jellemzi és nagy szeretettel rajzolja meg. 

A függelékben napjaink magyar irodalmá-
ról szól, de könyvének szűk keretei között a 
szépirodalom művelőinek csak igázán legválo-
gatottabb csoportjával foglalkozik. Éles szem-
mel sorakoztatja i t t azokat az írókat, kik eddigi 
működésükkel az irodalmi kr i t ika figyelmét 
vonták magukra. 

Pintér Jenő nem adott volna -hű képet a ma-
gyar irodalom fejlődéséről, ha az elszakadt ma-
gyarság irodalmáról nem tenne említést. Az 
elszakított területek magyar irodalma, ma a 
magyarság küzdeime az idegen elnyomás ellen 
s jelenti a magyarság jövőjét vagy elpusztu-
lását. Bár az elszakadt területek ú j magyar 
irodalma, a magyar irodalmi hagyomány közös 
törzsökéből fakadt , a csonka ország mai irodal-
mával nincsen semmi közössége, mert a magyar 
irodalomnak egyvonalú fejlődése még 1918-ban 
megszakadt. Ma számolni kell az egymástól 
független magyarországi, erdélyi és felvidéki 
magyar irodalommal. Az idegen államokba ol-
vasztott magyarságot az anyaország nem táp-
lá lhat ja sem könyvvel, sem folyóirattal, úgy-
hogy az ottani írók és olvasók teljesen tájéko-
zatlanul és minden irányítás nélkül maradtak. 
Az általános csüggedést szívós munkakedv vál-
totta fel és 1919-től kezdődőleg történtek kísér-
letek, hogy irodalmi életet teremtsenek. Erdély-
ben mutatkozott a magyarság a legerősebbnek; 
i t t sikerült a leghamarabb megbirkózni a ne-
hézségekkel és sikerült egy táborDa gyűj teni 
a mindig széthúzó magyarságot. A ..Pásztor-
tűz" köré igazi irodalmi értékek gyűltek, akik 
megteremtették a különleges erdélyi magyar 
irodalmat. A kérdés az, hogy lehet-e az elsza-
kadt magyarság irodalmának jövője? 

Végül a könyv befejező része bepillantást ad 
a szépirodalomhoz legközelebb álló tudomány 
ágak irodalmának történetébe. Bár a tudomá-
nyok magyar földön való fejlődésének ismer-
tetésével vaskos kötetet tudna a szerző meg-
tölteni, ezúttal azonban a mai magyar tudomá-
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nyos irodalom legnevesebb művelőinek csak se-
regszemléjét ad ja . 

I rodalmi ismereteink fe lú j í tására , kibővíté-
sére vagy a lapul vételére igen alkalmas f o r m á j ú 
e könyv, mer t az i rodalmi ismereteket művé-
szien kikerekítve, a kapcsolatokat és összefüg-
géseket szem előtt t a r t va , az igazi szaktudás 
nagy egészébe szinte beál l í tva adja . Nemcsak 
iskolai, hanem iskolánkívüli művelődésünknek, 
azt lehet mondani a legérdekesebb előadással 
egyenér tékű eszköze ez a könyv, miért is meleg 
szeretettel a jánlom tan í tó tá rsa im ügyeimébe. 
Az elegánsan kiállított zsebkiadás a F rank l in -
nál jelent meg. (Dr. L. D.) 

Vidor Marcel versei: Öszi szerelem evan-
géliuma. E g y kifej lődött költői tehetség mu-
tatkozik be e kötetben. L í r á j a a mély elgondo-
lásokból fakadó hangula tok fel tüntetésére 
éppen olyan alkalmas, m i n t a külső szemlélet-
től megindí to t t lelki fo lyamat festésére. Ver-
seiből némileg kiélezhető modernjeink életér-
zéssel fe lheví te t t stílusa, de Vidornál ez olyan 
nemes a lakban nyi lvánul meg, hogy önkénte-
lenül is szívesen fogad juk , mert szavai kife-
jező erejének, találó hasonlata inak és érzései 
bennsőséges őszinteségének hatása alól ma-
gunka t k ivonni nem t u d j u k . A költeményeken 
nyugodt, derült , de bizonyos rezignációra 
ha j ló hangu la t uralkodik, amely az őszi lom-
bokkal játszó napfény levélhullás előtt i szín-
pompá já ra emlékezteti. Vidor Marcel a m a g y a r 
tan í tóság előtt nem ismeretlen. Mint a Magyar -
Holland Szemle szerkesztője, ál landóan érint-
kezésben áll a magyar közművelődés ter jesztői-
vel. Az ízlésesen kiál l í tot t könyv a „Turul"-
nyodából kerü l t ki, s az a szerzőnél rendelhető 
meg. b. k. 

Az I f jú Polgárok Lapja I I I . évfo lyamának 5. 
száma Síklaki Is tván szerkesztésében most je-
lent meg. Havas I s tván szép újévi költeménye 
és Síklaki I s t ván vezércikke után Avar Gyula 
„A. kis inas" című i f j ú s á g i regenyének folyta-
t á sá t hozza a lap. — Érdekes és tanulságos cik-
keket í r tak még e számba Bálint La jos , Ka-
docsai Gyula, dr. Greguss Pá l , Eberlein Anta l 
és Arvial Sándor . Az ügyesen szerkesztett l ap a 
n a g y szünidei pályázatok eredményének közzé-
tételével zárul . 

Napkelet. Tormay Cecile előkelő színvonalon 
álló és e l t e r j ed t szépirodalmi fo lyói ra tának f. 
évi j a n u á r i száma — t a r t a l m á n a k komoly érté-
kénél fogva — méltóan sorakozik az előzőek-

éhez. Tormay Cecile szép elbeszélése, Vida Pé te r 
érdekes regénye, Ritoók Zsigmond, Kortsák 
Jenő , Tárnái Is tván szépirodalmi dolgozatai, 
Missik Endre , br. Podmaniczky Pálné, Rissányi 
József és Bardócz Árpád versei kedvessé, ele-
venné és gazdaggá teszik cz a számot, amelynek 
t a r t a lmá t növelik az „Elvek és művek", „Szem-
le" és „Apró cikkek" című, avatot t tollal meg-
í r t rovatok. 

Beküldött könyvek. A „Studium1" könyv-
keresdelmi és könyvkiadó rt . (Budapest, IV, 
Múzeum-körút 21.) há rom ízlésesen kiá l l í to t t 
munká t küldöt t be nekünk. Az egyik Réz Mi-
há ly : „A történelmi: reálizmus rendszere", — a 

m á s i k : R. Prvkkel: „A magyarság táncai", — 
a ha rmad ik Kolozsváry Gábor: Az állatok lelki 
fejlődése. Mindhárom munkára fö lh ív juk a ta-
nítók figyelmét. 

Ismeretterjesztő. 
Az írás kepessepex fejlődése, 

az íras rendeinsiiessejei es aKauaiyai. 
I r t a : Katona Uéza, áll. gjogyped. igazgató-tanár. 

t-h-BLSMiljlifcl.) 
Az írás elsajátítása a motorikus írásjegy-

centrum, illetőleg e centrum uital ieliogott és 
megőrzött irasmozgasi emlekkepek teszik ké-
pesse a gyermeKet. Az egyes betűk ieirasa 
aikaimavai ugyanis a gyermek erzeteket Kap 
a jobb kez aital vegzett mozgasokroi, melyek 
emltíKkópek aiakjauan nyomokat hagynak a 
bal agyieiteke kozepso harinadaban levő moto-
rikus irasjegycentrumban es szorosan kapcso-
lounak a betűnek la Las es halias utján ieliogott 
nyomaival, ugy, hogy az optikai vagy akuszti-
kai inger iiatasá alatt megindulnak a betű 
létrehozásához szükséges kézmozgások, iaa az 
egyes centrumok között levő asszociációs utak 
kellő bejartsagra tettek szert, az irasmozgasok 
szamara eddig lekötött Ugyeiem felszabadul, 
az íras gyorsan, akadaly nélkül megy végbe s 
csaknem automatikus készseggé válik. 

Az í rá s e lsa ja t i tasaüoz szükseges tehát , hogy 
a h a n g g a l kapcsolatban a gyermek t iszta képet 
n y e r j e n a betű a l a k j a r ó l s azu tán képzeteket 
szerezzen azokról a kézmozdulatokról, melyek 
a be tű előállításához szükségesek. Ez utóbbit 
a gye rmek legnagyobbrészt u tánzás ú t j á n szerzi 
meg oly módon, hogy az egyes betűk í rasa 
a lka lmáva l ok ta tó jának a betű létrehozásához 
szükséges í rásmozgásai t megiigyeli és s a j á t 
í rásmozdula ta i t igyekszik úgy i ranyí tan i , hogy 
azok eredményekent előállott be tűforma egyez-
zék az oktató á l ta l í r t betűvel. 

Az oktatónak t e h á t ügyelnie kell a r r a , hogy 
í rása mindig u tánzásra , követésre méltó legyen. 
Me mutassa be növendékeinek az egyes betűket 
helytelen, eltorzított formában, rosszul leírva, 
mer t ezek veszedelmes társí tások, melyek leg-
többször élénk érzelmi és hangula tbe l i színezés 
mellett jönnek létre s így éles nyomokat hagy-
ha tnak hát ra . 

Az utánzás lehetőségének azonban feltétele 
az, hogy az opt ika i eszrevételt felfogó agyi 
cen t rum (cuneus) és a motorikus í rásjegy-
cen t rum rendesen működjenek s közöttük a 
kapcsolat zavar ta lan legyen. 

A látóközpont részleges zavara a betű optikai 
fe l fogásá t , illetőleg felismerését gá to lha t j a meg. 
Egy, a cuneusban megsérül t egyén lá tás ú t j á n 
a be tűke t fel ismerni nem volt képes, miu tán a 
látóközpont sérülése következtében emlékezeté-
ből a betűk opt ikai képei kiestek, de azonnal 
fe l ismerte a betűket, amin t azok a l a k j á t végig-
muta t t a . Ennél az egyénnél az opt ikai emlékkép 
h iányzot t s a betűk felismerésében őt a 'moto-
r ikus emlékkép segítet te . 
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A motorikus í rásjegy centrum zavara, defek-
tusa agrafiát (írásképtelenséget) okozhat. Az 
agrafla alexiával1 kapcsolatban is felléphet. 
Az agraíiában szenvedő gyermek í rni nem ta-
nul meg, vagy ha az írás képességének elsajá-
t í tása után következik be az agrafiát okozó 
zavar, e képességet elveszti. Az agrafia okai 
gyanánt a centrifugális, a centripetális és 
asszociációs pályák különböző részén előállott 
bántalmak, defektusok is szerepelhetnek, me-
lyek a betűk felismerésében, a diktálás utáni, , 
vagy spontán írásban okozhatnak zavarokat. I 
Az íráshoz szükséges centrumokat a motorikus 1 

í rásjegycentrummal összekötő pályáknak sérü-
lése, megbetegedése paragrafiát okoz, mely ab-
ban nyilvánul meg, hogy a gyermek írás köz-
ben a szavakat, szótagokat vagy betűket értel-
mileg vagy térbelileg összezavarja, össspcseréli 
vagy mással pótolja. 

Az írásmozgások létrehozásához szükséges 
izmok bénulása, rángása vagy nagyfokú ki-
fáradása is nehézséget, bizonytalanságot okoz-
hat az írásban. Betegségek, főleg azok, melyek 
az idegrendszer és az agyVkimerülésével, el-
változásával já rnak , az írás minőségére is ked-
vezőtlen befolyást gyakorolhatnak s az írást 
remegővé, szabálytalanná, nehézkessé tehetik. 

Az írásnak egyik, bár normális gyermekek-
nél ri tkán tapasztalható rendellenessége a 
tükörírás, mely úgy jön létre, hogy a gyermek 
nem balról jobbfelé, hanem jobbról balfelé s 
megfordítva í r j a a betűket, melyek csak tükör 
elé tar tva olvashatók el. Ez az í rás csak bal-
kezeseknél s leginkább szellemileg vissza-
maradt egyéneknél fordul elő. Magunk is, ha 
mindkét kezünkbe irónt veszünk s egyidejűleg 
mindkettővel í rni kezdünk, bal kezünkkel köny-
nyebben írunk tükörírást , mint mindkét kézzel 
a rendes i rányú írást. A rendes i rányú írást 
ugyanis bal kézzel nehezebb végezni, mint a 
jobbal, mert a betűket alkotó vonalakat a toll 
hegyével szemben kell húzni. Ezért kísérli meg 
a balkezes gyermek a könnyebb tükörírást . 
Hogy a szellemileg elmaradott gyermekeknél 
gyakrabban találunk tükörírást , annak magya-
rázatát Ranscbburg abban ta lá l ja meg, hogy 
ezek a gyermekek szellemi elmaradottságuknál 
fogrva nagyobb mértékben ha j lanak a könnyebb 
felé s hiányzik náluk az értelem, mely ezt a 
haj lamot legyőzni igyekeznék. 

Az írási készség kifejlődését nagymértékben 
hát rá l ta t ja az az eléggé elterjedt eljárás, hogy 
a nyomtatott betű ismertetése Titán annak ra j -
zolását, a nyomtatot t alak ábrázolásának a 
készség fokáig való begyakorlását k ívánja az 
oktató a növendéktől. Az ily módon taní tot t 
növendékek gyakran még a I I . osztályban is 
bizonytalanságot mutatnak az írot t betűalakok 
előállításában s írásközben nem egyszer nyom-
t a t a t betűalakot is használnak, mert a nyom-
tatott betűalakok rajzolásához sziiVséerps írás-
mozgások, melyek hosszabb begyakorlást nver-
tek, • az írott betűk létrehozásához szükséges 

írásmozgások létrejöttét gátol ják. I t t is érvé-
nyesül a homogén gátlásokra vonatkozó tör-
vény. Az ugyanazon hanghoz, illetőleg betűhöz 
kötött kétféle, egymáshoz többé-kevésbbé ha-
sonló írásmozgás — a nyomtatot t és írott be tű 
alakításának kézmozgása — egymást elnyomni, 
egymás érvényesülését gátolni fogja. E kétféle 
motorikus emlékkép tévedéseket, zavarokat 
okoz s az írás kialakulását megnehezíti. Külö-
nösen a gyengébb képességű gyermekeknél mu-
tatkozik ez a gátló hatás, kiknél a múltbeli 
munkából fennmaradt gyakorlattal , megszo-
kással szemben kevesebb az ellenállóképesség a 
nehezebb munkával jár az ú j pályák létesítése. 

A nyomtatott betűaíak ra jzolása egyébként 
is nagy, az í ro t t betű alakí tásánál jóval na-
gyobb nehézség elé állítja a növendéket s mon-
danom is felesleges, hogy gyakorlat i jelentő-
sége nincs. 

Az írási készség kifejlődését akadályozza az 
olvasás és í rás szétválasztása is, mint azt a 
tapasztalat bizonyítja. 

Az írás képessége az értelemmel szoros össze-
függést mutat. Megállapítható ez az összefüg-
gés már akkor, ha értelmes, könnyen olvasható 
szöveget 5—5 percig másoltatunk s az 5 perc 
alat t leírt betűk számából kiszámítjuk az egy 
betű leírásához szükséges időt. I ly módon vé-
gezte vizsgálatait Kaufmann I rén az elemi is-
kolák III . és IV. osztályaiban2 s megállapította, 
hogy a III . osztályos növendékeknek egy betű 
leírására á t lag 3-26 mp-re, a IV. osztályos ta-
nulóknak pedig 2-67 mp-re volt szükségük. Az 
általam vizsgált I I . osztályos növendékek (194) 
egy betűt á t lag 7-14 mp alat t í r tak le. A korra l 
já ró gyakorlat ta l tehát az egy betű leírásához 
szükséges időtar tam lényegesen megrövidül. 

A II. osztályos növendékekkel végzett e kí-
sérletek folyamán az is kimutatható volt, hogy 
azokban az osztályokban, melyekben az olvasás 
és írás nem választatott kii lön, s főleg»ott, hol 
az oktató a nyomtatot t betűk rajzoltatásával 
nem töltötte el az írásra felhasználható idő 
tekintélyes részét, az írási készség, a többi osz-
tályéval szemben, nagyobb volt . 

A gyengetehetségű gyermekek íráskészségét 
száz kisegítőiskolai növendéken vizsgálva meg, 
azt találtam, hogy a kisegítőiskola II. osztályá- x  

ban 10:17, a I I I . osztályban 8-11, a IV. osztály-
ban 6:43 s az V. osztályban 4-61 mp az egy betű 
leírásához szükséges átlagos idő. A gyenge-
tehetségű gyermekek tehát hatévi gyakor la t 
u tán az í rásban nem sokkal ju tnak túl azon a 
készségen, melyet a normális gyermekek há rom 
év alatt érnek el. Gyengetehetségűség és nor-
malitás tehát í rás i készség tekintetében is egy-
mástól messze eső, át nem hidalható állapot. 

Az írás képességének az értelemmel való 
összefüggése még jobban kiderül , ha a növen-
dékek iskolai előmenetelének és íráskészségé-
nek összefüggését vesszük vizsgálat alá. E vizs-
gálat céljából RanschJburg az írásteljesítményt, 
az iskolai osztályzatnak megfelelően, öt foko-

1 Lásd „Katona: Az olvasás technikája és akadálvai". 2 Lásd bővebben: Ranschburg: Az emberi elme 273. 
Népt. Lapja 1923., 48^49 . sz. ' oldal. 
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zattal jelölte meg, s azt találta, hogy ha a nö-
vendék iskolai előmenetele, illetőleg általános 
osztályzata kitűnő, úgy írási teljesítménye 
42%-ban kitűnő, 48°/o-ban jeles. Még feltűnőbb 
az összefüggés az íráskészség és a növendék 
előmenetele között. H a a növendék íráskészsége 
kitűnő, úgy előmenetele 63-6"/o-ban szintén ki-
tűnő, s ha az íráskészség elégtelen, a növendék 
előmenetele 44:4°/o-ban szintén elégtelen. 

Bár az írás elsősorban a kéz ügyességétől 
függ, az írási készség kialakulásában nagy sze-
repe van az értelemnek is, mint azt e vizsgá-
latok eredményéből láttuk. De az í rás is alkal-
mas. a gyermek értelmének fejlesztésére, ha azt 
nem tekintjük csupán mechanikai ügyesség-
nek, hanem igyekszünk az írás tanításával 
kapcsolatosan a gyermek lelkének is juttatni 
anyagot. 

A tanítási eljárásban az írási készség kifejlő-
dését a lassú, egyenletes haladás biztosítja, 
mely elég időt ad arra , hogy az íráshoz szük-
séges asszociációs pályák kellő bejártságra 
tegyenek szert, s így nagyobb eredménnyel 
biztat, mint a gyors haladásnak egyik-másik 
növendékkel feltűnő eredményt produkáló, de 
általában bizonytalan sikere. 

Tanítók tanácsadója. 
A „Magyar-Holland 

Kulturgazdasági R.T." megalakulása. 
Januá r hó 30-án tar to t ta alakuló közgyűlését 

a Magyar-Holland Kulturgazdasági rt., mely 
főfeladatául azt tűzte ki, hogy a magyar taní-
tóság támogatásával Magyarország és Hollan-
dia között szorosabb gazdasági kapcsolatot 
létesítsen és az ország e kiváló szellemi muiv 
kásainak lehetővé tegye, hogy közgazdasági 
életünkbe erőteljesen belekapcsolódhassék. 

Az alakuló közgyűlésen a magyar tanügyi 
élet vezérlő egyéniségei nagy számmal jelentek 
meg és lelkesedéssel üdvözölték az eszmét, 
melyet az ú j intézet zászlajára ír t . 

Megjelentek: Iklódy Szabó János nemzet-
gyűlési képviselő, Vreede János hollandi kir.. 
alkonzul, Majovszky Pá l dr. ny. min. tanácsos, 
Körösi Henrik, a Néptanítók Lap ja szerkesz-
tője, Halász Miklós igazgató, Csontea Győző, 
Galla Endre, Kiss Mózes, Hofmeister József, 
Székely Árpád, Öveges Kálmán, Kozma Imre, 
Jurassa Endre, Berwaldszky Kálmán, Kenessy 
Béla, Móra László, Geszti Lajos, Pécsi Albert, 
Csányi József, Simon Lajos, Sziebert Róbert, 
Stein Márton igazgató, Vidor Marcel szer-
kesztő. 

Körösi Henrik lelkes szavakkal nyitotta meg 
a közgyűlést, akinek indítványára az alakuló 

közgyűlés vezetésére lklódy-Szabó János dr. 
nemzetgyűlési képviselőt kérték fel. 

Iklódy Szabó János dr. hálás szívvel köszönte 
meg az iránta megnyilvánult bizalmat, mely 
annál nagyobb örömmel tölti el, mert olyan 
gondolat megvalósítására került a sor, mely 
már hónapok óta van előkészítés alatt. Az a 
cél, hogy a magyar nemzet iránt oly nagy 
rokonszenvet tanúsító holland nemzettel emel-
jük a magyar kultúrát. Ma vállvetett munkára 
van szükség, hogy kulturális fölényünket a 
változott viszonyok között továbbra is gyako-
rolhassuk. Régi történelmi nagyságunkat csak 
ily módon érhet jük el ismét. Ezt a Magyar-
Holland Kulturgazdasági rt. keretében a ma-
gyar tanítósággal kapcsolatban kívánjuk meg-
valósítani. A megalakuló rt. hivatását abban 
lát ja, hogy erre a gazdasági alapot meg-
teremtse. Ebben a gondolatban nyi t ja meg az 
ülést, a jegyzőkönyv vezetésére Vidor Marcel 
szerkesztőt, hitelesítésére Majovszky Pá l dr. 
min. tanácsost és Körösi Henriket kéri fel. 

A részvénytársaság hivatalosan előírt for-
mák között megalakult, az alapszabályterve-
zetet a megjelentek egyhangú lelkesedéssel tet-
ték magukévá. Az alapítók törvényben elő-
írt joguknál fogva három évre kinevezték az 
igazgatóságot, melynek tagja i a következők 
lettek: 

Elnök: Iklódy Szabó János dr. 
Alelnökök: Vreede Jan, Körösi Henrik. 
Igazgatósági tagok: Dr. Ángyán Béla, Bande 

Béla, Berwaldszky Kálmán, Csányi József, 
Csontea Győző, dr. Czakó Elemér, Dobó Sán-
dor, dr. Felicides Román, Galla Endre, Geszti 
Lajos, Halász Miklós, Havas István, dr. Kogu-
tovitz Károly, Krug Lajos, dr. Majovszky Pál , 
dr. Málnai Mihály, Móra István, Moravitz 
Lajos, Öveges Kálmán, Pécsi Albert, dr. Pogány 
Frigyes, Simon Lajos, Székely Árpád, Stein 
Márton, Kiss Mózes, Sziebert Róbert, Vidor 
Marcel. , 

A felügyelőbizottságba beválasztattak: Avar 
Gyula, Bálint Lajos, Rossman Ferenc, Jovicza 
Ignác, Kozma Imre, Móra László, Ottó Károly, 
Siklaky István, Váth János, Varga Imre. 

A közgyűlés egyúttal elhatározta, hogy a 
díszelnökségre Teleki Pál grófot kéri fel. 

Ezután Iklódy Szabó János elnök a rt. meg-
alakulását kimondta és örömének adott ki-
fejezést, hogy a magyar kulturát oly erőtelje-
sen munkáló tanügyi férfiaknak módjuk lesz, 
hogy gazdasági téren is megfelelő elhelyezke-
dést találjanak. Kétszeresen indokolt a mai 
gazdasági viszonyok mellett, hogy ezek az urak 
altruisztikus célok mellett a gazdasági életbe 
is belekapcsolódjanak. Reméli, hogy olyan 
eredményt fogunk elérni, amelyre büszkék 

Zsák, ponyva, gazdasági kötéláru, aratógépfonal, kévekötő stb. 
legolcsóbb bevásárlási helye 

MOLNÁR GYULA Budapest^ VII. ker., Káróly-körút 5. szám Telefon: József 21—02 és József 115—56. 
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lehetünk és azzal a hittel mondja ki a meg-
alakulást , hogy az intézet értékes támasza 
lesz Magyarország boldogulásának. 

Simon Lajos köszönetét fejezi ki mindazok-
nak, akik a tá r saság megalapításában részt-
vettek. 

Majd Körösi Henrik emelkedett szólásra és 
különösen a maga részéről köszönte meg a 
bizalmat, melyet a tanítóság beléhelyezett. 
Igyekszik majd méltó lenni erre a bizalomra, t 
Tudja , hogy nehéz útnak indulunk, de vigasz-
t a l j a az a tudat , hogy egy ideális cél megvaló-
sí tásáról van szó, nagy és nemes feladatokról, 
melyeket a taní tóság egyetemével meg lehet 
valósítani. Reméli, hogy e részvénytársasággal 
nemcsak az ország közgazdasági életének, de 
kul túrá jának is nagy szolgálatot fogunk tenni. 
Uta l azokra a feladatokra, melyeket a r t . a 
fiimohtatás bevezetésével és terjesztésével és 
irodalmi programmjávai kíván elérni. Ma jd 
fe lhívja a figyelmet a társaság kiadásában 
már megjelent két lapra, a Magyar Család c. 
szépirodalmi és társadalmi havi folyóiratra, 
mely a Magyar-Holland Szemle c. lappal kap-
csolatban került kiadásra és a Képes Kis Lap 
című gyermeklapra és kéri e lapoknak a taní-
tóság körében való terjesztését, mert e lapok-
kal a kitűzött céloknak rendkívüli szolgálato-
kat tehetünk. 

I l y értelemben szólalt fel Csányi József is. 
A rt. 100 millió korona tőkével kezdi meg 

munkájá t . 
A „Magyar-Hollandi Bank R.-T." Budapest , 

VI I I , Baross-u. 1, sa já t elhatározásából, vala-
mint a közgyűlés ilyértelmű határozata alap-
j á n az általa á tve t t részvénymennyiségből a 
tanítóság részére hat héten belül 2000 korona 
eredeti kibocsátási árral bocsát rendelkezésre 
részvényeket. H a t héten túl e kedvezményes 
á r azonban megszűnik. 

A tisztviselői lakáspénzek újabb 
szabályozása. 

A m. kir. minisztérium 1924. évi 330/M. E. 
számú rendeletével a tényleges szolgálatban 
álló állami és vármegyei tisztviselők és egyéb 
alkalmazottak részére a nekik ezidőszerint já ró 
lakáspénz helyett, 1924 febr. l-étől kezdődőleg 
a mellékelt I . sz. kimutatás szerint megálla-
p í to t t lakáspénzeket engedélyezte. 

A nyugdíjasok ugyanolyan összegű lakás-
pénzt kapnak, mint a mellékelt I. sz. kimuta-
tásban felsorolt azok a tényleges szolgálatban 
álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak, akik- • 

nek egyáltalán nincsen, vagy pedig csak egy 
•vagy két olyan családtagjuk van, akik után 
családi pótlékban részesülnek. 

Az özvegyek a I I . számú kimutatás szerint 
megállapított lakáspénzeket kapják. 

A mellékelt kimutatásokban a lakáspénzek 
évi összegekkel vannak megállapítva, tehát 
egy negyedévre az ott feltüntetett összegnek 
egynegyede jár . 

A rendelet a Budapest i Közlöny f. évi 13. 
számában jelent meg. 

Felülvizsgálat. A Tanítók Lapja 1924. évi 
1. számában megjelent „Felülvizsgálat" című kis 
hír t á rgy i tévedéseire illetékes helyről a követ-
kező felvilágosítást kaptuk: 

1. „Aki nyugdíjba akar menni, 6—8 évig csak 
évről-évre nyugdíjazzák." 

Ideiglenes nyugdí jazás — 6—8 évi — még 
sohasem fordult elő, de nem is lehet, mert az 
ideiglenes nyugdí jazás időtartama rendszerint 
csak egy év, hogy azután az állás véglegesen 
be legyen tölthető. (A hosszabb ideig ^ tartó 
ideiglenes nyugdíjazást csak az 1914:XXXVI. 
törvénycikk [nem áll. tanári nyugdíj törvény] 
ismeri. Ennek 29. §-a szerint ugyanis az iskola-
fenntartó hozzájárulása esetén az ideiglenes 
nyugdíjazás időtar tama öt évig meghosszab-
bítható. Ebben az esetben azonban az állás be-
tölthető.) Az ideiglenes nyugdíjazás rend-
szerint a fenntartók érdekében történik, hogy 
a gyakran egy éven belül teljesen felgyógyuló 
tanító betegsége a la t t ne kelljen két illetményt 
(a helyettesét is) fizetni. 

2. „Akv tanítani akar, azt B-listázták és más 
pályára zavarták." 

Ezzel a panasszal az állami taní tók inkább 
élhetnének, de a felekezeteknél nincs B-lista. 

A nem állami tanítók közül B-listára csak az 
elszakított részekből átmenekültek kerültek, a 
törvény rendelete a lapján, ha 1922. június végéig 
véglegesen el nem helyezkedhettek. 

3. „A 40. szolgálati és 65. életévüket betöltött 
tanítók nyugdíjkérvényét visszaküldik és őket 
orvosi (nyugdíjbizottság) vizsgálata alá állí-
tották." 

Ez a ma még érvényben levő 1875:XXXII. 
tc. egyenes rendelkezése; abból az alapelvből 
indul ki, hogy a taní tó nyugdíjazása a tanév 
végével történjék s hogy tanévközben csak 
sürgős esetekben van helye a nyugdíjazásnak. 
Szebályszerűen a tanfelügyelőknek nem volna 
szabad továbbítani az ily kérvényeket, amint 
erre legutóbb újabb utasítást is kaptak. A tel-
jes szolgálatot betöltött tanítók — a tanfel-
ügyelői Utasítás szerint — minden év május— 
június havában kérhetik nyugdíjazásukat, 
amikor is szeptember l-re minden orvosi vizs-
gálat mellőzésével el is rendeltetik a nyu-
galombahelyezés. 

Dr. PAJOR SZANATÓRIUM ÉS ViZGTÓGYINTÉZET 
IDEG*, BELBETEGEK. Ü D Ü L Ő K G Y Ó G Y H E L Y E . DIÉTÁS KÚRÁK, SEBÉSZET, UROLOGIA, 
V Í Z K Ú R Á K . Z A N D E R S T B . BE 1 Á R Ó K R É S Z É h E I S . SZÜLÉSZET. ORTHOPADIA. 
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I. B Z . kimutatás . Kimutatás 
az I —VI. lakbérosztályokba tartozó állomáshelyeken állomásozó és tényleges szolgálatban álló állami rend-

szerű tisztviselők és egyéb alkalmazottakat megillető lakáspénzekről. 

Az alkalmazottak meg-
jelölése 

Az 1924. évi február hó l»jétől kezdve azoknál a tisztviselőknél és egyéb alkalma» 
zottaknál, akiknek 

Az alkalmazottak meg-
jelölése 

leg« 
feljebb 

két 

három 
vagy 

három» 
nál 

több 

leg» 
feljebb 

két 

három 
vagy 

három* 
nál 

több 

leg* 
feljebb 

két 

három 
vagy 

három 
nál 

több 

leg» 
feljebb 

két 

három 
vagy 

három» 
nál 

t öbb 

leg» 
feljebb 

két 

három 
vagy 

három» 
nál 

t öbb 

leg» 
feljebb 

két 

három 
vagy 

három* 
nál 

több 
Az alkalmazottak meg-

jelölése 

családi pótlékuk van, a lakáspénz összege egy évre korona 

Az alkalmazottak meg-
jelölése 

az I. a II. a III. a IV. az V. a VI. 

Az alkalmazottak meg-
jelölése 

lakáspénzosztályba tartozó helyeken 

A II. fiz. osztályba tar» 
tozó tisztviselőknél . 

A III. fiz. osztályba tar« 
tozó tisztviselőknél . 

AIV. fiz. osztályba tar» 
tozó tisztviselőknél . 

Az V. fiz. osztályba tar« 
tozó tisztviselőknél . 

A VI. fiz. oszztályba társ 
tozó tisztviselőknél . 

A VII. fiz. osztályba tar* 
tozó tisztviselőknél . 

A V.II. fiz. osztályba tar. 
tozó tisztviselőknél . 

A IX. fiz. osztályba tar* 
tozó tisztviselőknél . 

A X. fiz. osztályba tar* 
tozó tisztviselőknél . 

A XI. fiz. osztályba tar* 
tozó tisztviselőknél . 

A kinevezett hivatal« 
szolgáknál . . . . 

A napibéres" szolgáknál 

832.000 

768.000 

704 000 

608.000 

544.000 

448.000 

352.000 

256.000 

224.000 

192.000 

115.200 

64.000 

960.000 

832.000 

768.000 

672.000 

608.000 

512.000 

416.000 

320.000 

288.000 

256.000 

128.00C 

64.000 

748.800 

691.200 

633.600 

547.200 

489.600 

403.200 

316.800 

230.400 

201.600 

172.800 

103.680 

57.600 

864.000 

748.800 

691.200 

604.800 

547.200 

460.800 

374.400 

288.000 

259.200 

230.400 

115.200 

57.600 

665.600 

614.400 

563.200 

486.400 

435.200 

358.400 

281.600 

204.800 

179.200 

153.600 

92.160 

51.200 

768.000 

665.600 

614.400 

537.600 

486.400 

409.600 

332.800 

256.000 

230.400 

204.800 

102.400 

51.200 

582.400 

537.600 
w 

492.800 

425.600 

380.800 

313.600 

246.400 

179.200 

156.800 

134.400 

80.640 

44.800 

672.000 

582.400 

537.600 

470.400 

425.600 

358.400 

291.200 

224.000 

201.600 

179.200 

89.600 

44.800 

499.Ö00 

460.800 

422.400 

364.800 

326.400 

268.800 

211.200 

153.600 

134.400 

115.200 

69.120 

38.400 

576.000 

499.200 

460.800 

403.200 

364.800 

307.200 

249.600 

192.000 

172.800 

153.600 

76.800 

38.400 

416.000 

384.000 

352.000 

304.000 

272.000 

224.000 

176.000 

128.000 

112.000 

96.000 

57.600 

32.000 

480.000 

416000 

384.000 

336.000 

304.000 

256.000 

208.000 

160.000 

144.000 

128.000 

64.000 

32.000 

Kimutatás 
az állami rendszerű tisztviselőknek özvegyeit megillető lakáspénzekről. 

H a az özvegynek a férje volt 

akkor az özvegynek lakáspénze egy évre korona 

H a az özvegynek a férje volt Buda-
pesten 

a II. a III. a IV. az V. a VI. 
H a az özvegynek a férje volt Buda-

pesten lakáspénzosztályba tartozó helyeken 
H a az özvegynek a férje volt 

1924. évi február hó l»jétől kezdve 

II. fizetési osztályba tartozó tisztviselő 524.800 472.320 419.840 367.360 314.880 262.400 
III. ,» ,» »» »» — 486.400 437.760 389.120 340.480 291.840 243.200 
IV. »» »» »» 1' 448.000 403.200 358.400 313.600 268.800 224.000 
V. l> »» 1, ,» — 396.800 357.120 317.440 277.760 238.080 198.400 

VI. »» »» »» »» 358.400 322.560 286.720 250.880 215.040 179.200 
VII. 1» »» »» H 307.200 276.480 245.760 215.040 184.320 153.600 

VIII. »» ,, ,t l, — 243.200 218.880 194.560 170.240 145.920 121.600 
IX. »» , , », »» 179.200 161.280 143.360 125.440 107.520 89.600 
X. 1 > ,, ,, ,, 153.600 138.240 122.880 107.520 92.160 76.800 

XI. »» 1» ,1 » 128.000 115.200 102.400 89.600 76.800 64.000 
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Téli segély a tisztviselők részére. A minisz-
tertanács, a nehéz megélhetési viszonyokra való 
tekintettel, 1924. évi 400. M. E. számú rendeleté-
vel az 1924. évi január i fizetés 25%-ával egyenlő 
téli segélyt engedélyezett az állami tisztviselők 
részére. A nem állami tanszemélyzetnek állam-
segélyben részesülő és tényleges alkalmazásban 
álló tag ja i az 1924 j a n u á r havi fizetéskiegészítő 
államsegély 25%-át kapják téli segély címén. A 
rendelet a Budapesti Közlöny 1924. évi 15. szá-
mában jelent meg. 

Peterdi László, Kaposkeresztur. Nem talá-
lunk sem döntvényt, sem rendeletet. Nem Í3 
emlékszünk e dologban valami külön intézke-
désre. — E. I. Németi. Leveléből nem tűnik ki, 
hogy javadalmába mind a két község tanítói 
j avada lmát beszámították-e. H a díjlevelében 
még mind a két község szerepel, akkor bizo-
nyára be is számították mind a két javadal-
mat. Kér je az újraértékelés revízióját, de előbb 
a díjlevelét is meg kell változtatni, hogy csak 
egy község javadalma szerepeljen benne. — 
Lóránt Miklós, Martoni. Kérvénye 154.268/1923. 
sz. a. elintézés alatt van. —Kalmár Béla, Moson. 
Az Országos Testnevelési Tanács címe: Buda-
pest, V., Báthory-u. 2., I I I . em. Hivatalos órák 
d. e. 12—2-ig. — 1886. ön azt í r ja , hogy a Taní-
tók Tanácsadója című könyv birtokában van. 
Tessék a könyv első részében a 13. oldalon is-
mertetet t 1922. évi 700. ein. sz. rendeletet figyel-
mesen áttanulmányozni, ott kérdéseire felele-
tet fog találni. A nem állami tanszemélyzet-
nek VII. fiz. osztályba való besorozzása rövid 
időn belül megtörténik. — Tóth Elek, Abod. Le-
velében jelzett felterjesztési szám nem az ön, 
hanem Kocsis Mihály abodi gör. kath. tanító 
fizetési ügyére vonatkozik. Ponosan tudakolja 
meg, hogy államsegélyügyét mikor és milyen 
szám alat t terjesztették ide fel. — Nemes Sán-
dor, Kötegyán. Nyugdí jának helyesbítése már 
megtörtént, néhány nap múlva tessék az illeté-
kes Pénzügyigazgatóságnál érdeklődni. — 
Kántortanító. Államsegély ügyében körülbelül 
10—14 nap múlva tessék az illetékes Pénzügy-
igazgatóságnál érdeklődni. Száma: 126.427. — 
Tóth Erzsébet, Kisújszállás. I l letményügyét 
megsürgettük. Száma: 135.262. Ali. polgári fiú- és 
leányiskola. Abony. Polgár i iskolák ezidőszerint 
csak a Hivatalos Közlönyt kapják ingyenesen. 
— Veres Ferenc, Kisecset. Államsegély-ügye le-
küldetett a balassagyarmati pénzügyigazgató-
sághoz, a nógrádmegyei közigazgatási bizott-
sághoz és a váci püspökséghez, december hó 
31-én. Száma: 121.727/923. Schweiz. Nővére, mint 
állami tanítónő, a tanfelügyelőség ú t j á n a kul-
tuszminiszter úrhoz címzett indokolt kérvény-
ben kérjen szabadságot. Özv. Olajkár Sándor-
né, Kisvárda. Ha mint állami taní tónő megy 
nyugdíjba, akkor a két nyugdí j közül a na-
gyobbikat kapja meg a maga egészében s a 

másiknak a felét. A lakáspénzek közül a na-
gyobbikat. — Özv. Jakabos Dénesné, Alsópáhok. 
Fizetésügye 136.986/923. sz. r . leküldetett a 
keszthelyi állampénztárhoz. — Imre Sándor, 
Kisszállás. H a eddig nem kérték, kérhetik az 
újraértékelés revízióját. Az értékegység azért 
emeltetett föl, mer t a megváltott természet-
beni kiutalása rendeltetett el. — Klein Jakab, 
Nyírmada. 1. Éléskamra, fáskamra és a mel-
lékhelyiség. 2. A lakást az iskolafenntartó té-
len-nyáron lakható állapotba köteles Önnek át-
adni. Ha a lakás lakhatatlan volt, közigazga-
tás i bizottság ú t j á n köteleztesse az iskolafenn-
ta r tó t költségeinek a fedezésére. 3. Egy évben 
egyszer kérheti. 4. Évi 20 korona. 5. Ha földet 
ad, köteles azt elfogadni. Jelenleg jobban is já r 
azzal. — Rácmecske. Ha háború alat t már állás-
ban lett volna, akkor . a katonaságnál töltött 
időt beszámítanák, így azonban nem. A mi-
nisztériumból kellene kérni, sikerrel azonban 
nem kecsegtetjük. Szabó Pál, Alsópáhok. A 
kultuszminisztériumtól kell kérnie. Csatoljon 
minden olyan okmányt, amellyel igazolja, hogy 
a döntés tévedésen alapszik. Az eljárás lefo-
lyása a 122.000. sz. r.-ben leír tak szerint tör-
ténik. (N. L. 1922, 38—39. sz.) — S. K„ Tinó járás-
Grófimajor. Urada lmi iskolák nem kaphat ják 
ingyenesen a Hivatalos Közlönyt és a Nép-
tanítók Lapját . 

Hivatalos rész. 

RENDELETEK. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter-
nek 1923. évi 157.354. VII. sz. rendelete az ipa-
rostanonciskolai tanítók és hitoktatók óradijá-

nak újabb megállapítása tárgyában. 

Valamennyi kir. Tanfelügyelőnek és kir. tan-
felügyelői kirendeltség vezetőjének. 

Tudomás és további el járás végett értesítem 
Tanfelügyelő u ra t , hogy az iparostanonciskolai 
tanszemélyzet megélhetési viszonyainak foko-
zódó nehézségeire való tekintettel az iparos-
tanonciskolai tanítók és hitoktatók óradíját az 
1923—24. tanévtől, vagyis 1923. évi szeptember 
hó 1-től kezdődő hatállyal egységesen heti 1 
tanítási óra u t á n 70.000 (Hetvenezer) koroná-
ban állapítom meg. 

Természetesen az iskolafenntartó községnek 
(városnak) módjában áll a s a j á t jövedelmi for-
rása terhére a most megállapított óradí jaknál 
magasabb órad í jaka t is megállapítani, az így 
előálló költségtöbbletek azonban az iskolák 
költségvetésének az államsegély szempontjából 
i t teni részről történő felülvizsgálásánál az ál-

I Gyógytorna jó és rossztartású gyermekeknek. Z a n d e r felnőtteknek is. Hő» é s f é n y f i i r d ő k izületi és rheumás 
betegségek ellen. Vízkúrák, maszázs, inhalator ium. üdítő soványítás, napfür - 'ó , villamozás 

D r . M Á N D L E R O T T Ó g y ó g y i n t é z e t é b e n B u d a p e s t , IX. k e r „ K á l v i m t é r 1 0 . s z á m . 
Bejárat Ráday-utca ( G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E palotájában). T e l e f o n : József 3—75. 
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lam jelenlegi súlyos pénzügyi helyzetére való 
tekintettel figyelembe nem vehetem. 

Budapest, 1924. évi j anuá r hó 9-én. 
A miniszter helyett: 

Petri Pál s. k., á l lamti tkár . 

TÁBLÁZAT 
az államsegélyes nem állami középiskolai és 
polgári iskolai tanszemélyzet részére az 1923. 
évi 9170. M. E. számú kormányrendelet alapján 
1924. évi február hóra kifizetésre kerülő össze-

gekről. 

Fizetési osztály és 
fokozat, illetve az 
alkal mazás neme 

A tárca terhére ki-
fizetendő összegek 

Jegyzet 
Fizetési osztály és 
fokozat, illetve az 
alkal mazás neme a) alap-

Összeg 
b) többlet a 

830,1924. 
M. E. sz. ren-
delet alapján 

Jegyzet 
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Szerzetes tanerők: 
X. f. o. 3. fok. szerint 

megállapított fizetés 
feleösszege 
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megállapított fizetés 
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A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
9473/924. V. ü. o. számú rendelete. 

A nem állami középiskolai tanerők állam-
segélyilletményeinek újabb megállapítása 

tárgyában. 
A m. kir. minisztériumnak 1923. évi 6020. ME. 

számú rendeletében nyer t felhatalmazás alap-
j án a nem állami tanerők államsegélyilletmé-
nyeinek újabb megállapítása tárgyában a m. 

kir. pénzügyminiszterrel egyetértően a követ-
kezőket rendelem: 

1. Az állami fizetéskiegészítésben részesülő 
tanerőkkel működő hitfelekezeti, tá rsula t i és 
egyesületi középfokú tanintézetek rendes ta-
nárai , valamint a felsorolt jellegű polgári is-
kolák véglegesen alkalmazott és fizetéskiegé-
szítőállamsegélyben már eddig is részesült 
rendes tanárai és segédtanítói részére az is-
kolafenntartó által biztosított nyugd í jba be-
számítható illetményeken (helyi javadalmazá-
son) fe lül az 1923. évi 108.200. számú rendelet-
tel megállapított államsegély 1924. évi február 
hó 1-től kezdődően azokra az összegekre eme-
lendő fel, amely összegek az iskolafenntartó 
által biztosított, nyugdí jba is beszámítható 
illetmények (helyi javadalmazások) összegével 
együt t a megfelelő ál lami fizetési osztályba és 
fokozatba tartozó ál lami tanerők részére az 
1924. évi 830. ME. számú rendelettel megállapí-
tott fizetéseknek megfelelnek. 

E szerint 1924. évi február hó 1-től kezdődő-
leg a fent felsorolt nem állami tanerők az 
1923. évi július hó 1-ével megállapított kész-
pénzjárandóságai a jelen rendelet mellékletét 
képező táblázat b) rovatában fe l tünte te t t ösz-
szegekkel egészíttetnek ki. 

2. Az így megállapított államsegélyeket kü-
lön rendelet bevárása nélkül kell előírni, pénz-
tá r i lag számfejteni és kifizetni. 

3. A nem állami tanerők államsegélyilletmé-
nyei tárgyában kiadott 1923. évi 108.200. számú 
rendeletnek (megjelent a Budapest i Közlöny 
1923. évi 187. számában) a jelen rendelettel nem 
ér in te t t határozmányai teljes egészükben to-
vábbra is hatályban állanak. 

4. Az 1923. évi 157.612. számú rendelet (meg-
jelent a Budapesti Közlöny 1924. évi 3. számá-
ban) 1924. évi j a n u á r hó végével hatályon kí-
vül helyeztetik. 

Budapest , 1924. évi j anuár hó 28. 
A miniszter helyett: 

Dr. Schwöder Ervin s. k., h. államtitkár. 

695/1924. IlI/b. Olysói Gabányi J á n o s eredes: 
A magyar Várak legendái címen 344 oldalra ter-
jedő illusztrált művet adott ki, mely az elszakí-
tott részek régi váraihoz fűződő legendákat él-
vezetes, elbeszélő írásmodorban ismerteti . A dí-
szes kiállítású munka a Szent-István-Társulat-
ná l je lent meg (Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 
28.).Megszerzése az intézeti könyvtárak, taná-
rok, tanítók részére ajánlható. 

Budapest, 1924 j a n u á r hó 12-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Czakó Elemér s. k., h. államtitkár. 

őszinte elismerését és köszönetét nyilvání-
totta: Begevári Back Bernátné szegedi malom-
tulajdonosné úrnőnek, aki a szegedi róm. kath. 
nővédő egylet fenntar tásában levő óvoda és 
napközi otthon j a v á r a 3 (három) millió koro-
nát adományozott, — gróf Széchenyi Aladár mo-
noki nagybirtokosnak, aki a monoki róm. kath. 
elemi iskola j av í tásá ra 1 (egy) millió koronát 
adományozott, — Szepessy Gyula berentei föld-



2 8 Néptanítók Lapja 5—6. szám. 

birtokos, tb. főszolgabírónak, ak i a berentei ref. 
elemi iskola építéséhez 2 (kettő) millió korona 
ér tékű telket és 20.000 (húszezer) korona kész-
pénzt adományozott,— a Takarékpénztárak és 
Bankok Egyesületének, amely a fővárosi elemi 
iskolák szegény tanulóinak felruházására há- ' 
romszáz (300) millió koronát adományozott, — a 
tompái Hangya Fogyasztási Szövetkezetnek 
nemeslelkű adományáért , amellyel a tompái áll. 
elemi népiskola szegénysorsú gyermekeit 800.000 
korona értékű ruhákka l és cipőkkel látta el. 

Őszinte köszönetét fejezte ki: Debreczeny 

Lajos szerencsi lakosnak a szerencsi áll. eL 
népiskola részére ajándékozott mikroszkópért. 
— S'chiffer Miksa mérnöknek, budapesti lakos-
nak a kiszoinbori áll. elemi népiskola szegény-
sorsú gyermeknövendékei részére ruhasegély 
címén tett 500.000 korona adományáért . 

Felelős szerkesztő: Körösi Henrik. 
Segédszerkesztők: 

Moravitz Lajos és Berwaldszky Kálmán. 

PÁ LYÁ Z AT O K 
E rovat alatt közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

A budapesti deáktér i evang. testvéregyházak 
képviselőtestülete az általa fenntar tot t elemi 
iskolánál egyik — nyugdíjazás folytán meg-
üresedett — taní tónői állásra pályázatot hirdet. 
Az állás fizetéskiegészítő államsegéllyel van 
egybekötve, a javadalmazás t ehá t egyenlő az 
ál lami tanítókéval. Pályázati határidő 1924 
március 2. Az ál lást azonnal el kell foglalni. 
Előnyben részesülnek azok, kik a német nyel-
vet szóban és í r ásban bírják. A pályázók élet-
korukat, tanítói képesítésüket, eddigi szolgá-
latukat , családi és egészségi állapotukat, a 
forradalmak a la t t tanúsított magatar tásukat 
igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket a 
főtiszt, és méltóságos képviselőtestülethez cí-
mezve az elemi iskola igazgatósága (IV. ker., 
Sütő-utca 1) ú t j á n nyújtsák be. 

A püspökladányi községi iskolaszék pályá-
zatot hirdet egy állandó menházvezetőnői ál-
lásra. Javadalom: lakás természetben, évi 
480 K a község pénztárából, 25 mázsa fa ter-
mészetben, fizetéskiegészítés államsegélyből. 
Menekültek, B-listások előnyben. Pályázati 
ha tár idő e hirdetés megjelenésétől számított 
15 nap. Kellőleg felszerelt pályázati kérvények 
Kál lay Sándor községi iskolaszéki elnök cí-
mére küldendők. 

A felsőoszkói rk . kántortanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Helyi javadalma 65 értékegy-
ségben van megállapítva. Választás február 
10-én énekpróbával. Kérvények a felsőoszkói 
rk. iskolaszéknek küldendők. Iskolaszék. 

A bicskei izraelita hitközség osztatlan elemi 
iskolájánál megüresedett tanítói ál lásra pályá-
zat hirdettetik. B-listások előnyben. Egyenlő 
minősítés esetén a működő taní tó előnyben 
részesül. Határidő február 15. 

A nagyszékelyi ref. egyház iskolaszéke a 
IV. sorszámú taní tói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom: kétszobás lakás a szükséges mel-
léképületekkel és kerttel. A megválasztott 
rangfokozatának megfelelő pénzfizetés az egy-
ház és^ állam részéről. Kötelesség: az I. és né-
hány évig a II . oszt. növendékeinek tanítása. 
Továbbá az ismétlőiskolás leányok és a felsőbb 
osztályokban a kézimunka taní tása . Az állás 
eddig tanítónővel vol t betöltve. Pályázat i ha-
tár idő folyó évi február hó 10. A pályázati 
kérvényhez postabélyeg melléklendő. 

A borsodszemerei ú jonnan szervezett V. r k . 
tanítói á l lásra 10 napi határidővel pályázat 
nyittatik. Fizetés: törvényszerű helyi járulék,-
kertváltság, lakáspénz és államsegély. Kánto-
riakban j á r t a s előnyben. Szükséges okmányok: 
oklevél, születési bizonyítvány, keresztlevél,, 
illetőséget, családi állapotot, eddigi működést, 
eskütételt, kommunizmus alatt i magatar tás t 
igazoló bizonylatok. Róm. kath. iskolaszéki 
Elnökség, Borsodszemere. 

Borsod megye hejőpapi református egyház, 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalma díjlevél szerint egyháztól járó készpénz, 
föld, legelő, faváltság, párbér és megfelelő' 
államsegélyből áll. Állás folyó évi szeptember 
elsején foglalandó el. Kommunizmus alat t i 
magatar tás igazolandó. Pályázat i ha tá r id» 
hirdetés megjelenésétől számított 10 nap. — 
Iskolaszéki elnök. 

Alattyáni államsegélyes kántortanítói ál-
lásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 7 hold 
szántó, 9 hold rét. Párbérvál tság rendezés 
alatt. Szabályszerű stóla, természetbeni lakás. 
Választás énekpróbával március 6-án délelőtt. 
Megjelenés önköltségen. B-listások, menekül-
tek előnyben. Iskolaszék. 

A paksi ev. egyházközség nyugdíjazás foly-
tán megüresedett első sorsz. kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Javadalom az egyház-
községtől: 5-76 q búza, 32-2 q rozs, 5 q zab, 5 öl 
puha hasábfa, 442 liter bor, 2 szekér szalma. 
Megjegyzendő, hogy ezen természetbeni j á ran -
dóságokat az egyházközség október 1-jei piaci 
árban félévenként előre fizeti. A politikai köz-
ségtől já r 1 szekér széna, pénzben megtérítve. 
3400 négyszögöl szőlő haszonélvezete. Három-
szobás lakás 159 négyszögöl kerttel. Amennyi-
ben azonban a második sorszámú tanító vá-
lasztatnék meg az első állásra, illetve a har-
madik sorsz. tanító a másodikra, úgy a har-
madik állás kerül betöltésre. A második és 
harmadik állás javadalmai a törvényes fizetés 
és lakbér. A kántoriakat a három tanító fel-
váltva végzi. Határidő a lap megjelenésétől 
10 nap. Kérvények a lelkészi hivatalhoz cím-
zendők. (796) 

Az ófalui (Baranya TÚL) r. kath. kántortaní-
tói állásra pályázat hirdettetik február 14-ig. 
Jövedelme: 2 szobából, konyhából és mellék-
épületekből álló lakás. Természetbeni járandó-
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ság 35 egység, a fizetési osztálynak megfelelő 
államsegély. Pályázat küldendő róm. kath. 
Plébánia Hivatalnak, Cikó, Tolna vm. Iskola-
szék. 

A lesencenémetfalui (Zala m.) r. kath. Isko-
laszék kántortanítói állásra pályázatot hirdet . 
Javadalma: lakás, 1 és 3A hold föld, 40 mérő 
rozs, borkollekta stb. Kántor i oklevél elenged-
hetetlen. Kommunizmus alat t i magatar tás plé-
bánosa által igazolandó. Választás február 
i6-án d. e. 9 órakor. Kérvények válaszbélyeges 
borítékkal február 14-ig a lesencetomaji plé-
bánia hivatalhoz küldendők. (801) 

A kerkáskápolnai államsegélyes református 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Felszerelt 
kérvények esperesi hivatalhoz Senyeházára, 
Vas megye küldendők. Határ idő e hirdetés 
megjelenésétől számítva 8 nap. Állás azonnal 
elfoglalandó . (803) 

Dusnokcsebb pusztai r. kath. népiskolánál 
tanítónői állás hirdettetik törvényes fizetéssel, 
lakással. Határ idő tíz nap, azonnali elfogla-
lással. Kántor iakban jár tasság megkívántatik. 
Plébánia Hivatal , Sajószentpéter. (804) 

Kompolti r. kath. kántortanítóságra pályá-
zat hirdettetik. Javadalma: 9 khold szántó, 
párbér természetben, deputatumváltság 12.000 
korona, lakás kerttel, államsegély nincs. Ének-
próba február 14-én d. e. 10 órakor. Állás már-
cius 1-én elfoglalandó. Iskolaszék, (805) 

A vörsi kántortanítói ál lásra pályázatot hir-
detünk. Javadalmazás: törvényes lakás, ingatla-
nok haszonélvezete, természetbeni járandósá-
gok, államsegély, díjlevél és szolgálati sza-
bályzat szerint. Befolyásolás, ígéretek, kortes-
kedés pályázatból kizáratnak. Kommün ala t t i 
magatar tás plébániai bizonyítvánnyal igazo-
landó. Pályázati határidő: február 13. Próba 
és választás: február 16, reggel 9 óra. Megjele-
nés szükséges. Csak kántori oklevéllel is b í T Ó k 
pályázhatnak. Költségeket nem térítünk meg. 
Válaszbélyeg, boríték melléklendők. Kérvé-
nyek Plébánia, Vörs küldendők. Iskolaszék. 

(797) 

Zabar kántortanítói állásra e lap 42—43. szá-
mában hirdetet t pályázatot megúj í t juk azzal, 
hogy minden pár fél véka rozsot fizet. Esetleg 
orgonálni tudó nők is szóba jöhetnek. Érték-
egység 27. Választás február 21-én. 

A várgesztesi róm. kath. Iskolaszék a nyug-
díjazás folytán megüresedett kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Osztatlan iskola. Helyi 
javadalom 30 értékegységben van megálla-
pí tva és államsegély. Oklevél, kántori, műkö-
dési, kommün alatti viselkedésről bizonyít-
vány melléklendő. Német nyelv tudása szük-
séges. Pályázati határidő és énekpróba február 
27-én. Megjelenés saját költségen. Válaszbélye-
ges pályázatok várgesztesi (vasútállomás Kör-
nye, Komárom vm.) iskolaszéki elnökhöz cím-
zendők. Állás választás u tán azonnal elfogla-
l andó (788) 

A mislenyi (Baranya vm.) községi kántorta-
nítói állásra pályázatot hirdetünk. Javadalom: 
Természetbeni lakás, 123A hold föld, 3 öl tűzifa, 
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páronként egynegyed mérő búza, egynegyed 
mérő rozs, 8 és fél l i ter bor. Pályázati határ-
idő a hirdetménynek a Néptanítók Lap jában 
történt megjelenéstől számított 15 nap. Kérvé-
nyek az iskolaszéki elnökhöz küldendők. (789) 

A nagyrákosí református kántortanítóságra 
teljesen felszerelt pályázati kérvények február 
8-ig küldendők a református esperesi hivatal-
hoz Senyeháza, Vas megye. Javadalom lakás 
és törvény által megszabott fizetés. Állás azon-
nal elfoglalandó. (782) 

A lenti-i róm. kath. elemi népiskolához he-
lyettesítő tanerőre van szükség. Fizetése meg-
állapodás szerint a plébánián. Helyét e hirde-
tés megjelenése után tíz napon belül tartozik 
elfoglalni. Iskolaszék. (781) 

A megüresedett ipacsfai ref. kántortanítói 
állásra pályázatot hirdetünk. Fizetés 2 egység 
és alapfizetés 30°/o-a; 2 szoba, konyha, kamra 
kert, 2 hold szántó, 8 m3 kemény tűzifa, teme-
tési stóla, a többi államtól. Pályázati kérvények 
hirdetés megjelenésétől 10 napig Ref. iskolaszék 
Ipacsfa, u. p. Harkány címre küldendők. Meg 
jelenés önköltségen, mely a megválasztottnak 
megtéríttetik. Állás március 10-én elfoglalandó. 

A füzesgyarmati ref. el. iskolánál megüi e-
sedett egyik fiúiskolái tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalom: 1. az egyháztól 14 kat. 
hold föld jövedelme, 2. évi 14 q búza és 9 q árpa, 
3. fizetési fokozatnak megfelelő államsegély, 4. 
törvényes lakbér és kertilletmény az egyház 
pénztárából. Kötelesség: 1. a kijelölt osztály 
vagy osztályok vezetése, 2. a vasárnapi iskola 
vezetése, 3. énekvezéri szolgálatokban segéd-
kezés, 4. a gondnoki irodában segédkezés, 
melyért külön díjazás já r . Kántori oklevéllel 
bírók előnyben részesülnek. Pályázati határ idő 
a megjelenéstől számított tíz nap. Ref. iskola-
szék. 

A szelevényi róm. kath. iskolaszék lemondás 
folytán n egüresedett kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Javadalma díj levél szerint. Ál-
lamsegély. Választás febr. 20-án. Iskolaszék. 

Bak (Zala m.) községi iskolaszéke az ú jonnan 
szervezett I I I . tanítónői, esetleg tanítói állásra 
pályázatot hirdet. A fizetés 10"/c-a az iskolafenn-
tartó pénztárából, a többi államsegélyből van 
biztosítva. Lakás egy szoba természetben, eset-
leg törvényes lakbér és kertilletmény. Határ idő: 
e hirdetés megjelenésétől számított nyolc nap. 
Válaszbélyeg. Iskolaszék. 

A tóalmási (Pestm.) rk. isksz. a lemondás foly-
tán megüresedett I II . férfitanítói állásra pályá 
zatot hirdet. Kötelessége díjlevél szerint. Kom-
mün alat t i viselkedés igazolandó. Pályázat i 
határidő jelen pályázat megjelenésétől számított 
tíz nap. Az állás azonnal elfoglalandó. Portó-
költség melléklendő. Iskolaszék. 

l 'olcsvára ref. helyettes orgonistatanítót kere-
sünk. Kötelesség: osztatlan iskola vezetése, kán-
tori teendők. Fizetés: másfél mázsa búza á ra ha-
vonként. Lakás. Állás azonnal elfoglalandó. 
Iskolaszék. 

Néptanítók Lapja 
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A rudabányácskai (Zemplén vm.) görög ka-
tholikus iskolaszék újonnan szervezett másod-
taní tói állásra pályázatot hirdet . Javadalom: 
A hitközségtől természetbeni lakás- és kertil-
letmény, továbbá 9000 korona helyi járulék, a 
többi államsegélyből. B-listás és menekült ér-
demes tanerők előnyben részesülnek. Kánto-
r iakban való j á r t a s ság megkívántatik. Pályá-
zati határidő a hirdetés megjelenésétől szá-
mí tva 10 nap. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Szabályszerűen felszerelt kérvények Kompor-
day Andor iskolaszéki elnökhöz küldendők. 
(U. p. Sátoraljaújhely.) 

Kápolnásnyéki rk. iskolaszék az újonnan szer-
vezett államsegélyes második taní tói állásra pá-
lyázatot hirdet. Fizetés törvényszerű. Határidő 
febr. 20. Iskolaszék. 

A tarnamérai tanítói állásra november 1-i 
számban közzétett hirdetés f e b r u á r 29-ig meg-
liosszabbíttatik. Választás 16-án. Iskolaszék. 

(773) 

Törökszentmiklós község iskolaszéke állam-
segélyes polgári leányiskolájához, újonnan 
szervezett állásra pályázatot hirdet . Pályáz-
hatnak tornataní tásra képesített, számtansza-
kos vagy nyelviszakos tanerők, kik a rajztaní-
tás ra is vállalkoznak. Javadalom, mint az ál-
lami tanerőké. Határ idő a lap megjelenésétől 
számított 10 nap. Kérvények iskolaszéki elnök-
höz küldendők. Erdélyi Ká lmán iskolaszéki 
elnök. (795) 

A zalaapátii róm. kath. fiúiskolánál II . taní-
tói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: 
törvényszerű, bútorozott szoba fűtéssel, takarí-
tással. Kántorságban jártasság megkívántatik. 
Válaszbélyeg csatolandó. Határ idő február 10. 
Iskolaszék. (793) 

Jászapáti róm. kath. iskolához egy nőtanítói 
— s ha ezen állásra külterületi tanerő lenne 
megválasztva, — a hevesiványi nőtanítói ál-
lásra is pályázatot hirdetünk. Mindkét álláson 
fizetés és lakbér törvényes. Pályázati kérvény-
ben feltüntetendő, hogy mindkét állásra igényt 
tart-e? Ének- és zenetanításban jár tas nőpá-
lyázók kérvényeiket a lap megjelenésétől szá-
mított 10 napon belül iskolaszéki elnök címére 
küldjék. (799) 

Puszta Akolháti (Jász-Nagykun-Szolnok vá r -
megye) kath. tanítói állásra pályázat hi rdet-
tetik. Fizetés törvényes államsegéllyel, kétszo-
bás lakás kerttel . Kommün alatti viselkedés 
igazolandó. Pályázat i határidő e hirdetés meg-
jelenésétől tizedik nap. Kérvények válaszbé-
lyeggel Iskolaszékhez címezve. Plébánia hiva-
tal Kisköre, Heves megye küldendő. (791) 

Az őrimagyarósdi evangélikus osztálytanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: lakás, 
törvényes pénz fizetés. Kötelességek h ivány-
szerűleg. Kommün alatti magatar tás igazo-
landó. Határ idő a lap megjelenésétől tíz nap . 
Lelkészi hivatal , Örimagyarósd, p. Viszák. 

(792) 

Az ópályii ref. egyházközségnél nyugdíjazás 
folytán üresedésbe jött kántortanítói állásra a 
hirdetés megjelenésétől számított 14 napi ha tár -
idővel pályázatot hirdetek. Javadalmazása a 
régi díjlevél szerint: 1. Pénz és terményekben 
220 korona. 2. Földekben 17 kat. hold 1108 négy-
szögöl. 3. Ha t drb marhalegeltetési jog. 4. A föl-
dek után az adót az egyház fizeti. Személyes 
megjelenés és próbaéneklés megkívántatik. P á -
lyázók magyar honosságukat és kommün ala t t i 
magatar tásuka t igazolni tartoznak. (787) 

Király István ref. lelkész 
iskolaszéki elnök. 

H I R D E T É S E K 
A hirdetésekben közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Második gimnázista fiam mellé betegsége 
miat t , négy hónapra tanárnőt keresek teljes 
ellátással. A fizetés megjelölésével ellátott le-
velek: Matyasovszky Lajos, Valkó (Gödöllő 
mellett) küldendők. (786) 

Házitanító kerestetik 10 éves fiú mellé, ki 
a fővárosi iskolák tanterve szerint a 4-ik elemi 
osztályra oktatná, német nyelvet bírók előny-
ben részesülnek. Ajánlatokat: Cottage Pensio, 
Visegrád. 

Stampay János „Énekek és Imák" című 
könyve, 272 oldallal, bolti á ra erős bőrpapír-
ban kötve 8500 K és fűzve 5500 K. Rendelőknek 
20% engedmény. Kapható: S tampay Sándor 
igazgató-tanítónál Budapest, X., Román-u. 2. 
szám. (800) 

Keresek intelligens árva leányt 3 éves gyer-
mek mellé. Csányi ügyvéd, Tapolca. (790) 

Idősebb, magános, munkabíró nőt házvezető-
nek keresek. Ajánlatokat a kiadóba „Tanító" 
jeliigére. (802) 

Igazgató vármegye székhelyéről nyugdí jba 
megy, előbb cserélne azzal, kinek a ján la tá ra 
22—500 hold birtokot bérbe vehet. Komáromy, 
Budapest, Lendvay-utca 27. (762) 

Harmóniumok, házi, iskola, dalárda és ká-
polna részére, míg a készlet tar t . Hőrl Nándor , 
Budapest, II., Török-utca 8. (749) 

Gyakorlattal bíró fiatal tanítónő, elemi és 
polgárista gyermekek házi tanítását vál lal ja . 
Cím: Szemes, Kőbánya, Hölgy-u. 35. 

Németül tudó tanítónőt vagy német nevelő-
nőt keresek 9 éves fiam és 8 éves leányom 
mellé falura. Ajánlatokat Förster János jó-
szágfelügyelő, Somogyszob címre kérek. (810) 
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Keresek oki. tanítónőt pusztára azonnal be-
lépésre négy gyermek mellé. Kettő I. polgári, 
kettő elemi osztály tantárgyaiból vizsgázik. 
Fizetés: teljes ellátás és havi egy métermázsa 
búzának az ára. Omilyák Flóris igazgatótanító 
Salgótar ján. 

Keresek kis leányom mellé perfekt német tu-
dással óvónőt v. tanítónőt, a jánla tokat kérek 
Nagymajor i Gazdaság, Jászladány. 

Okleveles róm. kath. tanítónőt keresünk i 
azonnali belépéssel, egyszázezer korona kezdő- I 
fizetés, teljes ellátással, harmadik polgárista [ 
leányunk, negyedik elemista fiífnk mellé. Né-
metnyelv, zongoratudás megkívántatik. Fény- I 

képes ajánlatokat , Büehlbauer Lajos urada lmi 
főintéző címen Tiszainoka, Szolnok megye ké-
rek. (761) 

Egészséges vidéken levő dunántúli á l lami 
tanítónővel cserélnék. Budapesten intézetben 
működöm, ahol lakást és teljes ellátást élvezek. 
Jó írású, számadások vezetéséhez kedvet érző 
kolleganők a j án l a t á t e címre kérem: Milykó, 
Budapest, VI I I , Madách-utca 16, földszint 10. 

Murgács Kálmán dalai minden könyvkeres-
kedésben kaphatók. 

Hazafias ünnepélyek a lka lmára melegen 
a ján l juk Sávoly Lajos: „Tavaszi felhők" c ímű 
egyfelvonásosát (10 férfi és 2 nőszereplő). Meg-
rendelhető: „Esztergom" szerkesztősége, Esz-
tergom, Kossuth-utca 30. Alapára 30 fillér. 

1 7 f é é 1 o r C á n r l n r orgona- és orgonasíp-| < m i e r j a n a o r k é S 2 í t ő v á l l l a a t a 

Erzsébetfalva (Budapest mellett), Erzsébet-u. 23. 

O r g o n a p ó t s í p o k H ' í i m i 1 ? . ' 

O R G O N Á K 
készítése, átalakítása, tisz-
títása és hangolása szak-
szerű k i v i t e 1 b e n, ju-
tányos á r a k mellett. 

Költségtervezet 
díjtalan. 

A l a p í t t a t o t t 1910-ben. 

Orbán és§eeger 
zongora» és hangszerkészítők 

Budapest VII, 
Nyár»uíca 14. 

Telefonhívó : József 45—48. 

Intézetek régi elismert hangszer-
szállítója. Az összes hangszerek 
javítása, hangolása, vétele, e ladása 
és becserélése, helyben és vidéken. 
1913. évi kiállításon kitüntetve. 

Kiváló egyházi zenedarabok, énekkarok stb. 
Katholikusoknak: 

Büchner: Op. 41. Intonatiók és res- Kor. 
ponsoriumok 16.900.— 

— Op. 42. Korá l misék 16.900.— 
— Temetési könyv, egyházi- és 

gyászkarok gyermek-, vegyes- és 
férfikarra 19.800,— 

Reformátusoknak: 
Fövenyesy: Nagy karénektár , 182 

férfikar vezérkönyv 19.800.— 
— Nagy karénektár , szólam-kiadás 

I—IV. köte t je 13.200.— 
Borsay: Choralkönyv 24.200.— 
P. Nagy Zoltán: Ref. egyh. énekek 14.500.— 
Sarudy: Ref. templomi énekek 14.500.— 
Szotyori Nagy K.: Karénekeskönyv 

teljes 21.800.— 

Evangélikus: 
Chován Zs.: Énekvezér a Tranos-

eius-féle épekeskönyvhöz ma-
gyar, német és tót szöveggel 36.300.— 

Vegyes: 
Anta l f fy : H á r o m könnyű chorál 

előjáték 7.200.— 
— Chorálfantázia és fúga 7.200.— 
Fövenyessy: Magyar orgonakönyv 16.900.— 
Kovács: 20 praeludium reformátu-

sok részére 7.200.— 
Köveskúti: 120 praeludium 16.900.— 
Antalffy: Transponálás módszere 24.200.— 
— Énekkari part i túraolvasás 29.000.— 
Zöld K.: Iskolai dalok az I—VI. oszt. 

részére (223 népdal zongora- v. 
harmóniumkísérettel) 29.000.— 

És a megfelelő postaköltség. 

Megrendelhetők: ROZSNYAI KÁROLY zeneműkiadónál 
[^BUDAPEST, IV, Múzeum-körút 15. 
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A m e r i k a i R E F O R M 
KEh'UHM M U F 0 G » 

v i M M H 1 ; ; 
i f f f f í i 

M Ü F O G - S P E C I A L I T Á S O K 
Foghúzás , fog tömés . 

A tan í tóság közismert fogásza t i 
intézete 

Dentist FENYVESI M E N Y H É R T 
Budapest, IX, Ráday-u. 5. 

(Kálvin-tér mellett.) 

K ö l t s é g v e t é s p o s t a f o r d u l t á v a l . 
) A már 28 év óta közismert, úi szabadalmazot t keverékű, mély 
^ fekete , teljesen fénytelen és tartós 

I S K O L A T Á B L A - H Á Z 
készítményem ismét kapható, mél tányos napi áron : 

I Egy V1 bádog fekete iskolatábla*máz, 6/4 kg , kb. 4 iskolatáblának, 
f Egy l/2 bádog fekete iskolatábla*máz, 3/4 kg , kb. 2 iskolatáblának 
I Egy darab iskolatáblamáz»ecset. — Egy palack legf. híg, p i r o s 

v o n a l z ó f e s t é k , vonalhúzó ecsettel. — Láda, portó, forg . , eso* 
' magolás stb. — Mellékcikk gyanánt, napi ároo, száll í tható: I s k . 
I í r ó k r é t a , papir fogl . , legf., 25, 50, 100 drb.»ként . S z i v a c s egy-, 
I két»stb. ökölnagyságban. P a d l ó o l a j , pormentesí tő , legf. 1—2 kg*os 
.bádogban . — T i n t a p o r anthracen, fekete , kék, pi os stb. szín« 
• ben »/2—1 l i te rnek. 
. Szállítás pos tapordul tával , egész éven át , a készpénz előzetes be 

küldése mel le t t . Kívánatra más cikket is szállítok, 

iGreschik G y u l a B u d a p e s t II, Fősatca 71; 
b a a « < a « « « a « t « i i t « á É É » » > » » » » » > « a 

Iskolapadok, iskolabútorok, torna-
szerek, atlétikai cikkek gyártása 
L O P O S G Y U L A Budapest , 111, Bécsi-út 8 5 . sz . 
Telefon : 113—44. Költségvetés díjmentes. 

C S A L Á D I - I S K O L A I -
S Z Í N H Á Z I M O Z I T 

A K Á R ? Í R J O N ! 
HATSCHEK FARKAS HOZ BPEST 

IV. K Á R O L Y K Ö R Ú T 2 6 . 

Váradi Miklós és társa Barakovits 
m ü o r g o n a e é p i t ő k 
R á k o s p a l o t a Ú j f a l u 

(Budapest mellett) 
Klapka György-utca 52. 
Készítünk pneumat ikus és e l ek t romos 
rendszerű orgonákat bármilyen nagy-
ságban é s kivitelben. Úgyszintén m o -
dern gépeze tes orgonákat .Mindennemű 
orgonasípokat és elektromos fu j t a tó -
berendezéseke t stb. Vállalunk j av í t á so -
kat, á tépí tés t , tisztítást, hango lá s t é s 
orgonák jókarbantar tásá t . Tervekke l é s 
költségvetéssel készséggel s zo lgá lunk . 

Dr. Kogutowicz ECároly 
egyet, tanár 

úf iskolai atlaszainak 
kiadója, 

a Magy. Kir. Állami Térképészet kiadásában 
megjelent: 

Népiskolai Atlasz 
a IV—VI.. osztályok számára 

8 térképlappal, grafikonokkal. Ára 2000 korona. 
Min. eng. s z á m a : 122350/923. 

Bevezetés céljából mutatványpéldányt küldünk. 

Egyéb kiadványok: 
Magyarország politikai kézitérképe 800 korona. 
Európa poütikal kézitérképe. 1 Elfogytak! 
Zsebatlasz 1922. évre (Magyarország).} Új kiadás 
Zsebatlasz 1923. évre (Európa). ) sajtó alatt! 
Zsebatlasz 1924. évre (A4 világrész). 11,200 korona. 

Iskolai falitérképek: 
Magyarország politikai térképe. Eng. száma: 

37995/922. Összehajtható vászonszegéllyel 40.000kor. 
Vászonszegéllyel, lécekkel ... 50.000 „ 

Magyarország ezeréves sorsa. Enged, .szarna 
138.364—923/VIII/a. Felvonatlanul 8400 korona. 
Lécekkel 28.000 korona. 

E KIADVÁNYOK FŐELÁRUSÍTÓJA: 

& Ó K A I LAJOS k ö n y v k e r e s k e d é s e 
Budapest IV, Kamermayer Károly-utca 3. sz. 

Árváltoztatások joga fenntartva! 

ORSZÁGH SÁNDOR 
ÉS FIA 

orgona- és harmoniumgyár 
R á k o s p a l o t a - Ú j f a l u 
E ö t v ö s u t c a 93. s z á m 

Budapest mellett 
a nyugati pályaudvartól a C 

kocsival a végállomásig. 
Alapí t ta tot t 1861-ben. 

Vállal új orgonákat, homlckzatsípokat 
irgena átépítéseket (ví'lf-nyerőre, cső-

rendszerre), művészi kivitelben. 

O R G O N A s 
= z r jav í tásokat é s hango lásokat , = 

valamint új orgonák és homlokzatsípok ké5 

szítését vállalja 

HÄRM0NIUM0K Szijjártó Béla 
ál landóan kaphatók orgonaépítő 

Alapíttatott 1919-ben. P É C S , J ó k a i . t é r I I 

Magyar Tudományos Társula tok Sa j fóvá l la la ta Rt. Budapest , Múzeum-körű t 6. — Igazga tó : Szabó i . Is tván. 
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Néptanítók Lapja 
Szerkeszti és kiadja a magyar királyi vallás« és közoktatásügyi minisztérium. 

SZERKESZTŐSÉG : M. kir. vall.- és közokt. miniszt. 
Budapest V, Báthory-u. 12. III. em. 20. — Tel.: 68-18. 

KIADÓHIVATAL: M. Tud. Társ. Sajtóvállalata Rt. 
Budapest VIII, Múzeum-körűt 6. — T e l . : J. 72-Otí. 

Megkaphatja minden elemi népiskola, tanitó-és kisdedóvóképzőintézet, 
nemkülönben valamennyi egyházi főhatóság, tanfelügyelőség és tanfel-
ügyelői kirendeltség. A lap megküldése iránti kérelmek az elemi népiskola 
fennállását igazoló s az illetékes tanfelügyelő által láttamozott községi 
előljárósági bizonyítvánnyal együtt a Néptanítók Lapja szerkesztőségé-
hez (Budapest V, Báthorv-utca 12. III. em. 20.) küldendők. A helység 
(a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

E lő f i ze t é s i á r : Negyedévre 40Ü0 K. — Egyes szám ára minden 
megkezdett ív után 250 K. Negyedévnél több időre előfizetést nen: 
fogadunk el. — Az e l ő f i z e t é s i d í j a k a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 
H i r d e t é s e k á r s z a b á s a : . P á l y á z a t i apróhirdetések: Hivatalos 260 K, 
magán 350 K szavankint. Üzleti hirdetések díjszabás szerint. — A h l r 
d e t é s i d i j a k a k i a d ó h i v a t a l n a k e l ő r e f i z e t e n d ö k é s a h i r d e t é s e i 
s z ö v e g e Is o d a k ü l d e n d ő . — K é z i r a t o k a t n e m a d u n k v l s s z s 

T A R T A L O M ; A magyar tanítórendek dicsérete, — György Endre: A szociális viszonyok Angliában és az 
újvilágban. — Kiss József: Lélekképzés. — Sztankó Béla : A népiskolai énektanításról. — A hazai tanügyi lapok* 
ból. — A külföldi tanügyi lapokból: A közoktatás hatása a gazdasági életre Dániában. — Az olasz elemi 
oktatás reformja. — Hírek; A világ legnagyobb iskolája. — A Képtanítók Lapjáért. — Egyesületi élet — Iros 
dalom: A Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság lapjai. — Tanítók tanácsadója: Sipos Csányi fános: Állami téli 
gazdasági iskola Somogyban. — Néhány szó a tehenészetről. — Szerkesztői üzenet. — Hivatalos rész. — Pályái 

zatok. — Hirdetések. 

A MAGYAR TANÍTÓRENDEK DICSÉRETE 
Zaklatott életünkben szinte üdítőleg hatott 

a lelkünkre, midőn azt olvastuk a lapokban, 
hogy a nemzetgyűlésben a földbirtokreform 
tárgyalása alkalmával egy napra elült a pár-
tok tusá ja és beköltözött oda a szerény szerze-
tesi iskola. Mint mikor a háború zajában a 
földbeásott ágyú torkában egy gyönyörű kis 
virág jelenik meg. A képviselők versenyre 
keltek a szerzetesi, a hitfelekezeti iskolák di-
cséretében és csak úgy szórták a szebbnél-szebb 
virágokat a hitfelekezeti középiskolákra. Ahol 
még az idealizmus ennyire lobog a lelkekben, 
ahol még a hála az iskola, a tanító iránt ily 
tündöklő módon kivirágzik, ott nincs veszve 
még semmi. E sorok írója is a ferencrendiek 
gimnáziumában nőtt fel; tanári pályáját a 
hírneves piarista: dr. Lutter Nándor vezetése 
mellett kezdette meg és abban a városban foly-
tatta, ahol Inczédy Dénes volt a ciszterciták 
főgimnáziumának a direktora. Az az Inczédy 
Dénes, akinek a neve említésekor máig is 
szinte áhítattal veszem le a kalapom, pedig 
nem az én direktorom volt, mert én az ottani 
állami főreáliskolának voltam a professzora. 
Micsoda generáció került ki ennek az áldott-

emlékű papnak a keze alól! Nemzetünk nagy-
jainak nagy száma végezte a pécsi zirci fő-
gimnáziumban iskoláit, ezek mindannyia még 
máig is hálás szívvel gondol arra a kitűnő 
intézetre, amelyben diáksága legszebb éveit 
töltötte. 

Ilyen kitűnő szerzetesi intézetről emlékezett 
meg Gaal Gaszton nemzetgyűlési képviselő is 
a minap tartott beszédében, amelynek a hit-
felekezeti iskolákra vonatkozó része érdemes 
a följegyzésre. 

„Magam is abban a szerencsében részesültem, 
ilyen papi gimnáziumban végeztem el iskolái-
mat és azon a nyolc esztendőn keresztül, amelyet 
abban az intézetben töltöttem, azt láttam, hogy 
tanáraink soha abban a tekintetben különbsé-
get nem tettek, hogy az a tanuló, aki abba az 
iskolába járt, katholikus, protestáns vagy 
zsidógyerek. (Ügy van! Ügy van! a középen.) 
Sőt mondhatom a mélyen tisztelt Nemzet-
gyűlésnek, abban az időben jár tam gimná-
ziumba, amikor a tiszaeszlári pör hullámai 
borították el az országot, amely hullámok, na-
gyon természetesen, a mi gyermekleikünkben 
is megfelelő visszhangra találván, mi a ma-
gunk osztályában elkezdtük ütni a zsidc-
gyerekeket és a mi paptanáraink, akik pedig 
katholikusok voltak, a legnagyobb eréllyel 
álltak szembe ezzel a mozgalommal. (Ügy van! 
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a középen) és nemcsak büntetéssel, hanem a 
lelkek finomításával, a lelkünkrebeszéléssel 
iparkodtak bennünket erről az álláspontról 
letéríteni és meggyőzni arról, hogy a tiszta 
keresztényi szeretet ilyen megkülönböztetése-
ket nem ismer. (Ügy van! Ügy van! a középen.) 

Mondhatom továbbá azt is és bizonyíthatom, 
hogy a mi papjaink a legmesszebbmenöleg fel-
ügyeltek nemcsak a mi hitoktatásunkra, ha-
nem a protestáns és a zsidó gyerekek hitokta-
tására is és amikor azoknak sa já t hitfelekezeti 
hitoktató óráik voltak, a legmesszebbmenöleg 
ellenőrizték, hogy a sa já t vallásukkal szemben 
tartozó kötelességeiket leróják és a hi t tan-
órákon való részvételüket a h i t t anár aláírásá-
val minden egyes esetben bizonyítsák. 

Ott tanultam azt a türelmet is, amelyet min-
den néven nevezendő vallásfelekezettel szem-
ben már egy életen keresztül gyakorlok, ott 
tanultain azt a magasabb erkölcsi szempontból 
való elbírálását bizonyos kérdéseknek, amelyet 
mint lelkemnek egyik legdrágább kincsét őrzök 
és amelyért hálával tartozom ezeknek az életü-
ket szegénységben, önfeláldozásban eltöltött 
papoknak. 

De lát tam ott még egyebeket is. Lát tam azt, 
hogy ez a tanár i kar, amely pedig tudomány 
tekintetében igen előkelő helyet vívott ki ma-
gának a tudományos világban, a maga 
embereit, a m a g a erőit a nép fiaiból 
rekvirál ja . (Úgy van! jobbfelől.) Tanáraink 
között alig volt egyetlenegy is — de nem is 
tudom, nem is emlékszem, hogy lett volna 
egyetlenegy —, ak i még csak kaputos osztály-
ból eredt volna is; legnagyobbrészt a nép, a 
paraszt nép gyermekeiből nevelte a maga erőit. 
Lá t t am továbbá azt, hogy ott a székesfehérvári 
ciszterciták konyháján, amíg én nyolc eszten-
deig ott éltem a gimnáziumban, 12—24 szegény 
gyermek kapott nap-nap után kosztot és azok 
az ő támogatásukkal végezték iskoláikat. (Ügy 
van! középen.) 

Lá t t am még egyebet is és i t t szociáldemo-
k ra t a képviselőtársaimhoz fordulok, akik min-
dig arról beszélnek, hogy csak a munkának 
megbecsülése és kellő anyagiakkal való jutal-
mazása képezheti alapját egy nyugodt, egy 
biztos államrendnek. Hát én, mélyen tisztelt 
képviselő urak, felhívom a figyelmüket a r ra , 
hogy most hogy van, nem tudom, de abban az 
időben, amikor én diákoskodtam Fehérváron, 
akkor a cisztercita tanároknak, akiknek leg-
nagyobb része doktor philosophiae volt s akik 
elvégezték a teológiát ós azonkívül a filozófiá-
nak azt a szakát, amelyet előadtak, szóval 
középiskolai t aná r i képesítésű férfiakkal állot-
tunk szemben, egy kis kolostori szobácskán és 
a teljes ellátáson kívül évi 200 for int fizetésük 
volt és abból a 200 forintból kellett maguknak 
az összes fehérneműket, a cipőt megvenni, 
azonkívül ami apróbb szórakozás, dohány, 
ilyesmi volt. (Láng János: És tanulmányút ra 
menni.) Szóval, évi 200 forint fizetést kapott 
egy középiskolai filozófiai doktori képesítésű 

tanár . (Kab. Lajos: De nem a magántőkét 
szolgáltak, képviselő úr.) Szolgálták azt a nem-
zeti ideált, amely nekik draga volt, amelyért 
ők örök szegénységet fogadtak és amelyet örök 
szegénységben akar tak szolgálni. (Taps jobb-
felől, a középen és a baloldalon.) Azoknak az 
a tőke nagyobb volt, mélyen tisztelt képviselű 
úr és azoknak az apró gyerekeknek, akiket az 
életnek neveltek és az életre emberré készítet-
tek elő, a szeretete többet ért, mint az a bizo-
nyos materialisztikus alap, amely nélkül önök,, 
tisztelt képviselő urak, állami rendet és álla-
mot nem képzelnek. (Elénk helyeslés jobbfelől 
és a középen.) 

Amikor én a magam iskolájában ezt tapasz-
taltam és amikor az i t t felszólalt képviselő 
uraknak előadásából is arról értesültem, hogy 
bármelyik részében az országnak és bármelyik 
rendnél is végzett valaki, vagy akárhányszor 
olvastam a sárospataki főiskola vagy a debre-
ceni kollégium hagyományairól, amelyek nem 
katholikusok, más vallásúak (Ügy van! jobb-
felől és a középen), de amelyekről éppen olyan, 
szeretettel beszélnek azok, akik azoknak pad-
jaiból kikerültek (Ügy van! jobbfelől és a kö-
zépen) és ha ezekkel szembehelyezem az éle-
tüket szegénységben eltöltött tanárokkal szem-
ben, a Kunfiak és a Jászi Oszkárok iskoláit 
(Ügy van! Ügy van! jobbfelől és középen), 
akkor az én lelkemben egy pil lanatig sincs 
habozás aziránt, hogy a tanítás, a kultúra 
terén a vallásfelekezeteknek igenis igen nagy 
feladatuk van. (Ügy van! Taps a jobb- és bal-
oldalon és a középen.) 

4 

De ugyanezek az elismerő szavak illetik meg" 
a szerzetes tanítónőrendek iskoláit is. Bámula-
tos az a szeretetteljes gond, az a végtelen türe-
lem és az az utánozhatatlan finom modor,, 
amellyel a vezetésükre bízott növendékeket 
nevelik. Ez a nevelés elvitázhatatlan jótékony 
hatással van a leánykák családjára is. Ilyen 
családokban tanyát ü t a vallásosság, a szere-
tet, a jóság! 

A mai züllött, nyomorult viszonyaink között 
pedig mindenekfölött erre a három erényre 
van a legnagyobb szüksége i f júnak , leánynak 
egyaránt. 

Hiszek egy Istenben, 

Hiszek egy Hazában, 

Hiszek egy isteni örök Igazságban, 

Hiszek Magyarország föltámadásában. 

Amen. 



5—6. szám. Néptanítók Lapja 3 

A szociális viszonyok 
Angliában és az újvilágban. 

í r t a : György Endre, ny. miniszter. 

A napoleoni háborúk vége jelzi legvilágo-
sabban a modern Anglia megalakulásának 
időpontját. Akkor bontakozott ki az addigi 
ködös alakulási stádiumból. Egyoldaliéi a 
közjogi, másoldalról a közgazdasági újjáalakí-
tás mélyreható re fo rmja i teljesen ú j viszonyo-
kat teiemtettek, amelyek a közélet minden 
teién csakhamar éieztették hatásukat . Termé-
szetesen nem egy csapásra történt ez. 

Voltaképen az angol reformok evolúciós 
irányzattal, jelleggel bíitak mindig. Maga az 
angol nép jelleme követelte ezt meg. A nagy 
angol forradalom éppen olyan lassan született 
meg, mint amiiyen lassan fejeződött be. A 
kerekfejüek kormánya éppen olyan nehezen 
létesült, mint ahogy lassan némultak el a for-
radalmi hangok a! Stuartok utolsó megjele-
nése után. Hasonlóan meg voltak a közgazda-
sági téren is az átalakulások e lőfutár ja i már 
a céhek korszakában éppúgy, mint ahogy nem 
tűntek el egyszerie a gyakorlati élet színpa-
dáról azok a filantropiával, mondhatni utó-
pikus ábrándozással telített tervezetek, ame-
lyeket az átalakulások gyökeres forgataga ke-
vert fel a vajúdó idők tengeréből. 

Az individualizmus közgazdasági átalakító 
hatása szükségképen mélyreható módon érez-
tette mindenütt jelenlevő voltát. Ex imis fel 
kellett zaklatni a társadalom egész szerveze-
tét. Egyoldalról meg kellett változnia a jogi 
viszonyoknak, de másoldalról be kellett követ-
keznie a közgazdasági és társadalmi viszonyok 
gyökeres átalakulásának is. Elvont filozóf-
kutatók figyelmeztettek ez átalakulások nagy 
fontosságára és nagy liorderejére, egyaránt az 
átalakulás kezdetén és vég«n és valóban csodás 
jelenség volt, hogy a modern kor kezdete épp-
oly békés átalakulással köszöntött be, mint 
ahogy békés volt az átalakulás egész folya-
mata. Ebben a tekintetben is éppen Anglia 
teljes átalakulása szolgáltatja a legjobb pél-
dát, és éppen ezért a legnagyobb tanúságot is, 
mely úgyszólván szemeink előtt érzékelhető 
módon vetette le az óember saruit és lépett 
bele fokozatosan teljes örökségébe. 

Természetesen legelső volt e jelentkezésnél 
a költészet, értve t. i. a szociológia első virá-
gait; a társadalmi türelmetlen rajongók se-
rege, amely minden modern Mózesnek a Nébó-
hegy ormáról legelőször látszik meg és sokkal 
több próféciával, mint gyakorlati szellemmel 
üdvözölte teljes melegségével az ú j irányza-
tok első pitymallatát, melyet éles szemekkel 
korán fedezett fel. De a szürkület ködében ter-
mészetesen nem tudtak világosan látni és bele-
illeszkedni a mindennapi élet tüneményei 
közzé. A francia temperamentumot elragadta 
éppúgy a X I X . század első kezdetén a francia 
közgazdasági átalakuló élet, mint korábban a 
francia politika előhirdetőit és ha ma, több [ 
mint egy század elmúlása után keressük a i 

tényleges eiedményt, kénytelenek vagyunk az-
zal a meglehetősen banális vigasztalással térni 
vissza, in magnis et voluis sat est. Pedig azon-
felül, hogy a gyökeres reformok ültetésének 
első nehéz kezdete csaknem emberfelett i 
munka volt, nem szabad felednünk azt a tényt 
sem, hogy az újonnan megszólaló hangok vál-
tozatos' ská lá ja egymás u t á n szólalt meg az; 
egymástól legtávolabb esu államokban is, ós 
ami főbaj, ú j meg ú j i rányokban akar ki fe-
jezni mindig gyakoribb és tényleges refor-
mokhoz mindig közelebb eső irányzatokat, 
amelyek hova-tovább alakulnak át puszta áb-
rándok helyett kézzelfogható gyakorlat i 
reformtöiekvésekké. 

Fourier és St. Simon f ranc ia szellemét egé-
szen más hangból folytatta Owen. A megfog-
ható reformot tűzte ki gyakorlat i munkássága 
irányzatául és bizonyára nagy eredményeket 
ér t el vele, nem egy irányzat szolgálatában. Az 
ő reformja nevelési és szövetkezeti i r ányban 
csúcsosodott ki és tagadhatat lanul ezen i rány-
ban alkotott ő maradandót, nemcsak egy elfe-
ledett kísérletet, nemcsak egy törzsöt, amely-
nél megkap a íészletek nagy és helyes a ránya , 
egyúttal a tervezet merészsége és az egész 
alkotmány nemes egyszerűsége. Amit előtte és 
utána az angol kommunista iskolák megkísé-
relnek, mind háttérbe vonulnak Owen ragyogó 
egyénisége és még nagyobb tervezőképessége 
előtt, amely egyformán uralnia alá ha j to t ta a 
részletek összhangját és a nagyalkotás egészé-
nek megkapó vezetését. Nein oknélkül emelték 
ki utódai és azok között különösen Holyoake, 
hogy benne az ember az ál lamférfi és a filozof 
egybeolvadása örökké tiszteltté tette nevét, 
még annak dacára is, hogy gyakorlati sikerei 
még kevésbbé voltak, mint melyek Laplace-
nak vagy Morrisnak vagy a Contemporain 
f rancia kommunisták legkiválóbb szellemeinek. 

Egy másik úton haladtak a társadalmi békés 
mozgalom hívei. Toynbee ezek közt a legmeg-
hatóbb jelenség. Egy kora s í r jába hanyat lot t 
élet, mely ragyogó virágokat ültetett. A köl-
csönös visszahatás tanulására hívta kortársai t ^ 
Toynbee, aki egész életét gyakorlat i lag ennek 
az eszmének szentelte, amelyet ha enyhíteni s 
a társadalmi ellentéteket kiegyenlíteni nem is 
tud, bár egész életét annak szenteli, de leg-
alább az együttérzés révén az érdekeltség köl-
csönös felkeltése által törekedett enyhíteni az 
egymástól elszakadottság vérző sebeit. Élő 
képe ő ennek a kornak, mely már érzi a h a j n a l 
közeledtét, sőt biztos tudatával bír annak, hogy 
ez már közöttünk van. De amíg fennáll az ő 
nevére alkotott Toynbee-hall és amíg szükség-
képen meglesz a szociális reformok iránt a 
kellő érzék és az emberies gondolkozás, meg-
termékenyíti a tudomány ú t j á n felvilágosí-
to t t agyakat, az emberies szív egyesít egyese-
ket, örök emlékezetű marad a pálya, az em-
lék. Az indusztrializmus vi lágnak kezdetén, a 
chartisztikus sikerei után rögtön megszólal az 
ú j r a egymásratalálás emberies szava. 

Szükségképen kellett jönni ezután a termé-
kenyítő élet élő melegének. Valóban jött is. 
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Egymás után szólalt meg az angol szív mele-
gében a vallásos élet által éietrekelt huma-
nizmus, az úgynevezett keresztény-szocializ-
mus. Öntudatos és meglehetősen töretlen úton 
indult, de vezetés nélkül már nem ismeretlen 
utakon haladt tovább. Kingsley, Newman, 
Neale ú j korszakot reprezentálnak és bár eze-
ken is meglehetősen kíméletlen lábbal végig-
taposott az idő, a vezetők folytonos m u n k á j a 
mai számbavétel szerint oly szükséges volt a 
vetés sikeréhez és még inkább az ellenállhatat-
lan erejű humanizmus, mint magoknak az első 
barázdának kihasítása. Az angol jellemmel 
buzgón összefüggő vallásosság és jótékonyság 
nem volt ugyan megoldása együttesen a kér-
dések egész sorozatának, mindenesetre azon-
ban hatékony e lőfu tá r ja a gyakorlat iabb irány-
zatnak, amely jav í tan i igyekezett és legalább 
is betetőzője annak a keresztény szeretetnek, 
mely John Br igh t örökszépszavai szerint azt 
a nagy távolságot akarta megrövidíteni, mely 
elválasztja a végtelen nyomort a fényűzéstől, 
a ragyogó palotákat a nyomor tanyáitól, a 
krisztusi szeretet örök sugarával , mely éltet 
és örök. 

Még egy lépéssel kellett tovább mennünk. 
Ennek az áramlatnak bo kellett hatolni és pe-
dig diadalmasan a parlament kapuin is. Ki-
tűnő emberbarátokban soha sem volt h iánya 
Angliának. Valóban, az angol szív és angol 
elme legragyogóbb diadalait éppen ezen a té-
ren ünnepelte mindig. Valóban, aligha volt 
oly korszaka Angliának, amikor egyik vagy 
másik i rányban meg ne szólalt volna a huma-
nizmus legnemesebb hangja . Voltak Angliá-
nak történelmi pillanatai, amikor például az 
Egyesült-Államokkal szemben túlerősnek lát-
szot t a nemzeti türelmetlenség, de hogy az 
emberbarát i kötelességeiről sohasem feledke-
zett meg a br i t t törvényhozás és még kevésbé 
akkor , ha a szenvedő fél is angol volt, amikor 
a nagy birodalom nyomorának enyhítésére 
egy nagy csomó angol könnyű letörlése angol 
fá jdalom csökkentésével volt azonos. E bajok 
tuda ta nemcsak államférfiúi kötelességét jut-
t a t t a eszébe az angol parlamentnek, de a ba j 
orvoslásának kiáltó szükségét is. A legnagyobb 
reformok Anglia egész történetében e keserű 
parancs súlya alatt kerültek napirendre a 
m u l t század elején, amikor az éhező angol 
munkás érdekében Cobden kiadta a jelszót 
Bright-liez í rot t történelmi levelében: „Jö j j 
velem és nem nyugszunk addig, míg el nem 
töröl jük a gabonatörvényeket." És amikor e 
két egyszerű igénytelen ember kiadta a harci 
jelszót az egész világ ellen és megnyerte azt és 
épp: így később, mikor Lord Shaf tesbury és 
Mundella a haszontalan, izgató szenvedélyek 
között kiadta a jelszót a gyártörvények és bé-
kéltető bíróságok létesítése i ránt és az a rány lag 
rövid évtized alat t befejezett diadallal az ész-
szerűség és az ember szava diadala együttes 
volt az angol törvényhozás dicső eredménye. 

Igazságosan el kell ismerni azonban, hogy 
a z angol munkásságnak emancipációja nem 
egyoldalii szüleménye volt a kor megváltozott 

i rányának. Igaz, hogy alaposan hozzájárultak 
ezen eredményhez a most felhozott változá-
sok, a gondolkodók, filozófusok magvető mun-
kája, azután egyes különálló magvető alakok 
önfeláldozása, a közszellem felébredése a ke-
resztény filozófiában, ma jd ennek visszhangja 
és méltó folytatása a parlament szociálpoliti-
kai i rányzata ; azt azonban kénytelen elismerni 
minden igazságos bíráló, hogy az eredmény 
óriás részben magának az angol munkásnak 
köszönhető, aki tudatos elszántsággal, határo-
zott szándékkal fogott hozzá a reformmunká-
lioz, r á tenn i az ekére a kezét azzal az akarat-
tal, hogy fe l túr ja a földet, vetni fog, mert 
aratni akar . 

Ha végigfu t tekintetünk azcn a s ivár helyze-
ten, amely a szociálpolitika kezdetén az angol 
munkásügyi viszonyok egész területén, mint 
valami renyhe fojtó köd terült el és azon ered-
ményeken, amelyeket ma vehetünk tudomásul, 
mindenütt ott talál juk egyes kitűnő és kor-
társaik á t laga felett álló gondolkozó szellemek 
pártolása mellett az angol munkás öntudatos 
működését, mely legtöbb esetben minden külső 
osztentáció nélkül m i n t úgyszólva magától 
értetődő dolgot csinálta, ahogy ők mondják, a 
maguk dolgát. Sem nem remélve, sem nem 
kérve, igaz, hogy legtöbb esetben meg sem 
nyerve a felsőbb rétegek támogatását , vagy 
éppen ellenséges visszautasításban részesült. 
Igaz, hogy talán éppen e miatt a visszahatás 
is élesebb volt és az angol munkásosztály szá-
zados küzdelmeiben a hang élessége éppen úgy 
nem szünetelt, mint más országok hasonló küz-
delmeiben. Csak annyiban volt mégis meg-
nyugtatóbb az eredmény, hogy mindkét oldal-
ról jótékony háttér mérsékelte a küzdelem he-
vességét. Az angol munkaadók és munkások 
kölcsönös higgadtsága, velük született vérmér-
séklete és különösen a kölcsönös szabad szó-
hoz, szabad vizsgáláshoz és szabad érvényesü-
léshez szoktatott tömegek józan tárgyilagos-
sága. Valóban, visszatérve a történelem egész 
folyamára, az angol munkáspolitika egész fo-
lyamán még annyi szenvedély sem nyilatko-
zott meg máskor, min t a chartista-mozgalom 
idején, amely azonban csak félig volt munkás-
zavargás, másoldalról határozott polit ikai jel-
lege volt és az angol mozgalmak egész törté-
nete a la t t a tulajdonelleni kihágás, mely más 
országokban napirenden volt és amelyre a moz-
gató erők bizony készek voltak Angliában is, 
a legnagyobb r i tkaság volt, ami a nép érett-
ségének, a szabad vi tának és a kölcsönös mél-
tányosságnak legbiztosabb jele volt. 

A küzdelmet pedig legalulról kellett megkez-
deni. Az angol munkás-egyesület, az úgyneve-
zett Trades Union egy különös szervezete volt 
az angol világnak. Igazi típusa az angol ala-
kulásnak. Egy igazán sui generis intézmény. 
Voltaképen semmi más, mint a munkások 
egyesülése a munkabér megvédése céljából. 
Elsősorban is tehát egy defenzív célzatú és 
elsősorban is főleg alkalmi egyesülés. Sidney 
ós Beatr ice Webb, akik ezen intézmény törté-
netét megírták, a legnagyobb zavarban van-
nak annak elbeszélésénél, hogy mint alakultak 
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meg ezek az idők folyamán. Mint áradt ki a 
céhekből és csodálatos módon mint alakult ki 
abból a kezdetből, hogy legelső ízben a mun-
kások jogainak megvédése is az egyesület fő-
feládatai közé tartozott a céhek urai ellen, 
amely felfogás ellen később folytonosan és kö-
vetkezetesen tiltakozott minden beavatkozási 
lehetőség ellen és mint nyertek az egyes céhek, 
majd iparágak, helyiségek stb. szerint külön-
külön szervezetet, mint látta el magát alap-
szabályzatokkal, hogy rendezte a fölvételt, a 
fegyelmet és a kizárást saját tagja ival szem-
ben. Hogy szervezte az iparágakat egyenkint, 
összesen és mint alakított nagy szervezeteket, 
hogy küzdött egymással a hatékonyság elve, a 
helyhezkötöttség gyakorlatával stb. Hogy ala-
kult meg ez a hatalmas szeivezet, amely ha-
talma és befolyása szerint az ipar i életnek 

alapszabályok által és e tekintetben valami 
egységesebb el járás megoldásra vár a genfi 
statisztikai fölvételek szerint is. l g " Angliá-
ban azonban a legjobb nyomon vannak ebben 
az irányban is és a humanis ta felfogás tekin-
tetében aligha lehet itt panasz. Tényleg, a mun-
kanélküliségi állemi segély ú j intézmény, 
éppen az angol Trades Unionok szempontjá-
ból. Azon felfogás, hogy az összes segély, ami t 
ily módon az angol Trades Unionok, az angol 
munkásság egész területére kiterjedőleg gya-
korolnak, 4—5 miuió emberre terjed ki, való-
színűleg megfelel a tényleges helyzetnek. 

Az összeköttetés, mely az angol Trades Unio-
nok és a munkásjóléti többi intézmények között 
fennáll, meglehetősen laza. A szociálponnKai 
reformok igen nagy mértékben sikerre vezet-
tek. A munkásvédelem, a betegsegélyezés, a 

A VILÁG LEGNAGYOBB ISKOLAJA. 
Jelenet a s z a b a d i g alatt tartott tornáról , a leányok a korlát egyik, a fiúk a korlát másik oldalán. 

valóságosan nemcsak központja, de éltető ge-
rince is lett. Aki x\nglia megalakulásának 
vagy még nagyobb keretben a civilizált világ-
megalakulásának történetével foglalkozik, an-
nak bizonyára jó tanulmány a History of 
Trade Unionism. De egyszersmind meg lehet 
ebből ismerni egy életerős, nem mondvacsinált 
intézmény fejlődését, küzdelmeit, megerősödé-
sét, ennélfogva erejét, jövőjét. 

A Trades Unionok száma nem is volt, ma 
sincs megállapítva. A Daily Mail évkönyve 
1922. év végéről a fölvett tagok létszámát 
1,334.390-re teszi és ezek közt 195.427-1 e a munka-
nélküliekét, akik között a Winston Churchill-
féle törvény alapján a törvény ú t j á n való 
segélyezés van rendszeresítve, azonban meg 
kell jegyeznem, hogy a segélyezésnek méretei 
és módozatai is különbözők és általában véve 
a rendes és még inkább a munkanélküli állam-
segély gyakorlata a legkülönbözőbb módon 
van szabályozva az egyes törvényhozások és 

munkásegészségügy, a kiskorúak és a nők vé-
delme, a szegényügy körülbelül az egész vona-
lon végre van ha j tva . Egy egész század tör-
vényhozása aggódó figyelemmel foglalkozott 
ezen ügyekkel ós ami legutol jára maradt, a 
lakásügy, ahol bizony még sok tennivaló v a n 
há t ra , a legnagyobb 'eréllyel van munkába 
véve. Különben is a lakásügy, a műhelyi ellen-
őrzés agendái meglehetősen kivülesnek a Tra -
des Unionok keretén és ezek legföljebb csak 
annyiban tar toznak oda, amennyiben a fel-
ügyelők ellenőrzési kötelességeik teljesítésében 
hanyagul já rnak el. A segélyezés, a beteg és 
aggkor ellen és a munkanélküli segély ügyei-
től eltekintve egészen világos tehát, hogy a 
Trades Unionok gyakorlati fontosságát meg-
lehetősen megnyirbál ta a haladó kor és ha m a 
is a főfeiadatuK a munkabér igényeinek fenn-
tar tása , esetleg azok összegének emelése, egé-
szen szembeszökő, hogy ezen pusztán negat ív 
gondoskodás egy pozitív keret igényeit nem 
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merítheti ki. í g y a munkásosztály legfőbb 
erőssége ezen bástyákban meglehetősen üressé 
és ezidőszerint részben fölöslegessé vált. 

Ebből az következik, hogy a munkásegyesü-
letek maguk néznek az után, hogy teendőiket 
szaporítsák, illetőleg olyan terepre is k i té r j esz-
szék, amelyek kezdetben távolállottak munkás-
ságuk különös teendőitől. Természetesen ez az 
átváltozás sem já r t egyszerűen és gyorsan. A 
munkásszervezetek lassan épüiieK ki. Már ré-
gen megvoltak a helyi szervezetek, az egyszerű 
és homogén iparokban lassankint kiépültek, 
legtöbo esetben a külső kényszer, a bér- és 
munkaküzdelem nyomása a la t t a vidéki és még 
később az egész országot egy-egy hálózatba sű-
rí tő központi szervezetek, legutoljára jöttek az 
országos szervezetek, amelyeknek elismert köz-
pontjai gyanánt a kongresszusok és ezeknek 
végrehajtói szervezete, a végrehajtó-Dizottsá-
gok, a parlamenti bizottság, a Trades Union 
eouncilok. Voltaképen csaknem megfordítot t 
sorrend az elméleti eousecutio é* a történelmi 
fejlődés között. Mikor kezdetben a munka-
föltételek és főleg a munkabérek tá rgyában 
a legtöbb vita és küzdelem volt, az a fórum, 
amelynek fő, eleinte egyetlen feladata éppen az 
összeütközések támogatása, elbírálása volt, las-
sanként egészen más térre vezette át a műkö-
dése keretét. És alig volt abban a helyzetben, 
hogy ezekre működésében eredményét, i rány-
zatát gyakorlat i lag mutassa ki. Ugyanis a fac-
tory actok neve alatt ismert törvényhozási mű-
ködés lassankint nagy sikerrel megoldotta a 
munkahelyek, föltételek, a munka idejét szabá-
lyozó törvényes rendezéseket. Meghozta az or-
voslás gyakorlat i kezelését, reászorítván kor-
mányi ellenőrzés alatt a közigazgatást, csupán 
az ellenőrzést tar tot ta meg a munkásosztályok 
vezetése alatt. Sőt abban a tekintetben is fé-
nyes példát adott, hogy a kormány ál ta l ki-
nevezett felügyelőknek egy jelentékeny részét 
és közelismerés szerint éppen a legjobbakat, 
éppen a munkások részéről kiküldött és gya-
korlatilag a Trades Unionok által kinevezett 
munkások közül bízta meg a közigazgatás el-
lenőrzésével. A közjótékonyság részéről szár-
mazó alapokból folyhatott a segélyezés, ameny-
nyiben a betegségi, ápolási és főleg a munka-
nélküli segélyekről volt szó, a Trades Unionok 
s a Friendy Societies kezén maradt, m í g az ál-
lami segély természetes, sőt a munkaadók ré-
széről kikötött hozzájárulások a törvény értel-
mében és szabályzatai Szerint voltak kezelen-
dők. 

Azért az angol munkásszervezkedésnek fő-
gerince ma is a Trades Unionok bevált szer-
vezete. Ez felel meg a históriai fejlődésnek és 
— mondjuk — az angol nép egész jellemének. 
Nem pil lanatnyi fölhevülés, nem magas elmé-
letek és csengő frázisok közt alakult meg, ha-
nem a műüelyek csendjében, komoly számítás, 
még komolyabb elhatározás és a férfias kitar-
tás kohójában. Mikor lassankint életbelépett, 
már az övé volt az egész terrénum. A munka 
lassan egybeforrott a munkással és többé egy-
mástól elszakítani nem lehetett. Lassankint ú j 

meg ú j kapcsolatok keletkeztek, a haladó kor 
viszonyai által életbelépett ú j érdekszálak meg-
teremtették látható szerveiket, de csak lassan 
épültek ki, találták meg működési körüket a 
véglegesen megváltozott viszonyok közt, anél-
kül, hogy legalább egy időre fölöslegessé tet-
ték volna a legidősebb és így nemcsak korá-
nál, hanem jelentőségénél fogva is szervezetük 
legősibb formáját , melynek szárnyai alatt tet-
ték meg a prosperálás ú t já t , 

A tisztán, vagy legalább is főleg munkás-
ügyi mozgalmak közül a Trades Unionok szer-
vezete mellett a legfontosabb a szövetkezeti 
ügy. Holyoake elbeszéli a rochdalei pionirok 
dicsőséges küzdelmét, de ez is valóban nem 
akkor öltött igazán testet, amikor Owen meg-
rázó fi lantrópiája és K ing vaserejű kitartása 
hirdette, hanem akkor, amikor a szegény taká-
csok út törő szövetkezete gyakorlatilag meg-
valósította és bár kezdettől fogva nemcsak 
munkások, hanem a közjó más pártolói is 
zászlói alá esküdtek, mégis kezdeményező dicső-
sége azoknak túlnyomó nagyrészében a munká-
sok férfias öntudata, számító elhatározása és a 
célok tiszta, világos kitűzése volt, beleértve a 
nagyobbméretű nevelést, hiszen m á r a roch-
dalei pionirok is fölvették alapszabályaik közé 
a munkásnevelés fe ladatá t é» arról ezen a téren 
sem feledkeztek meg soha egy pi l lanatra sem. 

Hasonló volt a helyzet a közös termelés, a ter-
melő szövetkezetek célkitűzésénél. Igaz, hogy 
Vanisar t Neale-é a kezdemény dicsősége, de 
közös termelés és ezzel egybekötve a munkások 
intézményszerinu belevonása a munkabér meg-
állapításába és a vállalat igazgatásában való 
részvétel gondolatába, amely olyan tünemény-
szerű gondolatnak ta r ta to t t a profi t sharing 
elméletében és amely egymásután tette szó-
szólóivá Balfourt, Greyt , Greeninget, nem pusz-
tán munkáseszme és uizonyára a humaniszti-
kus törekvéseknek egy éppen alulról tett föl-
csillanó virága. 

Nem kevésbbé rokon vele és jogosan része az an-
gol munkás dicsőségének az University Settle-
ment megtestesülése, bár ezen eszme, amint 
föntebb említettem, még közelebb áll más osz-
tályok eszmeköréhez, és valóban mindazon me-
sésfényű mozgalmakban, amelyek nemcsak a 
demokrácia, hanem a valódi jólétért folytatott 
küzdelmek egész folytonos sorozata, szükség-
szerűen tapadtak hozzá az angol munkásosz-
tály történelméhez, amelyeknek legalább is túl-
nyomó nagy részben melegágya, bölcsője és 
d a j k á j a volt a Trades Union egész mezeje. Így 
a közgyűjtemények,, a népkönyvtárak, a nép-
nevelés, a gyűjtemények vasárnapi megnyi-
tása, a szövetkezeti társulások, közegészségügy 
egész mezeje, amellyel valóban bámulatos ered-
ménnyel vitte a m a g á r a vállalt zászlót diadalra 
sokszor a szegény munkás. 

Ezen termelőszövetkezetek közt igen előkelő 
helyet foglal el azon része a munkásmozgalom-
nak, amely a lakásüggyel foglalkozik. Termé-
szetesen ez a mozgalom sem pusztán és kizáró-
lag munkásmozgalom, s a Housing of the 
People általános irányzatok által is van vezé-
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relve. Miután azonban kétségkívül áll, hogy 
egyrészről a városokba tolakodás okozta a la-
kások túltömöttségé t, s éppen a munkások 
anyagi helyzete okozza az ezzel egybekötött ba-
jok legszembeszökóbb nyilvánulásait, az orvos-
lásnak is itt vált legszembeszökőbbé szüksége. 
A nagy ipari városokban, például magában 
Londonban is a Rowron-féle házak története 
még csak főleg filantrópikus kísérlet volt, de 
jnár a később öntudatosan bevezetett vagy terve-
zett kertvárosi (Garden City) rendszer, amikor 
különösen a munkásosztályok egészséges, olcsó 
és kényelmes elhelyezése a gyárak körül, föl-
szerelve á modern higiénia minden igényének 
kielégítésével lépett előtérbe, különösen mikor 
azok megépítése, rendszeresítése, akár a gyár-
urak vezetése mellett, mint például Bsurneville, 
Port Sunlight vagy Rownstree telepei, vagy 
egyes filantropok, mint Barles kanonok, v a p -
szövetkezeti vezérférfiak, mint Vivian vezér-
lete a la t t főleg a munkásosztályok igenyeinek 
kielégítését vette munkába, kasírozott munkás-
mozgalom jellegét öltötte fel. Kétségkívül áll, 
hogy a munkásosztályok emelésének ez egyik 
leggyakorlatibb módja mind anyagi, mind er-
kölcsi és szellemi tekintetben. 

De ezzel ideje visszatérni a korábbi küzde-
lem fejlődésére. A Trades Unionok küzdelmei 
lassankint megszorították és kisebb terekre 
utalták a politikai küzdelmet, az angolok gya-
korlati szelleme lá t ta a praktikus eredménye-
ket, amelyek a Trades Unionok nyomán fakad-
nak, meg volt elégedve az elért eredmények-
kel és ha nem volt megfelelő eredmény, ú j és 
megfelelő eredményre ugyanazon úton akart 
szert tenni, amelyen idáig haladt. Tiszta és vi-
lágos volt előtte, hogy megtalálta a sikerek 
elérésének lehetőségét. Nem sopánkodva kon-
tinentális módon a küzdelem egyenlőtlen 
volta felett, azt hitte, hogy saját erejében bízva, 
megtalálta a siker ú t j á t és míg a kontinentális 
országokban mindenütt és pedig minden kivé-
tel nélkül pusztán az állami hatalom igénybe-
vételével remélte elérni a kívánt eredményt, az 
angol munkás első és legfőbb prototipja az ön-
segély marad. Ezen csodaszer alkalmazásá-
val remélte összes baja inak orvoslását elérni 
és a társadalmi egyenlőtlenség baja i t orvo-
solni. 

Nem is volt figyelmeztetések hiányában. 
Marx gondolkodása, a korábbi és a későbbi In-
ternationale, angol földön született. Louis 
Blanc, Lassalle tanai hamarosan ismeretesek 
lettek angol földön. Az orosz propaganda fék-
telén agitációival több vagy kevesebb tudomá-
nyos készültséggel Bacounin, Tolsztoj, vagy 
Lenin szajával angol földön is megszólalt és 
bizony a poiltikai radikalizmus is gyakran ha-
sonlított megszólalásig a kontinensen a kom-
munista vagy főleg szocialista nyilatkozatok-
hoz. De az angol munkás még a legutolsó évekig 
hűségesen kitartot t ideáljai mellett és a rend és 
fegyelem fenntar tása reánézve valódi döntő 
lelki posztulátum lett, amelyhez annyi ra ra-
gaszkodott, hogy az angol Trades Union igazi 
típusa a konzervatív munkás lett és annak 

eszmemenetele uralkodott legkiválóbb vezetői^ 
nek egész lelki világán. 

Nem a munkás változott meg, vagy leg-
alább is nemcsak a munkás, hanem gyökeresen 
megváltozott az egész politikai helyzet is. A de-
mokrácia diadalra ju tása szükségképen ú j szár-
nyakat adott az addig is meglevő gondolatnak 
és a közgazdasági ú j jelszavak hatása még job-
ban és jobban megérthetőbbé, ennélfogva még 
inkább kívánatossá tette az ú j i rányzat gya-
korlati érvényesülését. Az eszmeáramlatok 
mind közelebbről és közelebbről bukkantak fel, 
ahol a megvalósítás felé mind közelebbről és 
közelebbről nyúltak a kezek és végre, de nem 
utoljára, az ellentét mind közelebb és közelebb 
hozta a veszedelmet, amelyet aztán csakis gyö-
keres állásfoglalás ú t j án lehetett vagy meg-
hódítani vagy legalább is mérsékelni. 

Nehéz dolog arról, ami szemünk előtt folyt 
le, egész korrekt ítéletet mondani, az azonban, 
ahogy a tőke akumunálás muta t t a be napjaink-
ban az elért eredmények megdöbbentő sikerét, 
mégis egészen a történelmévé vált. Voltaképen 
a chartista mozgalommal lehet már a gyökere-
sen megváltozott helyzet első tüneteit észlelni. 
A munkásmozgalmak nem egyes elszigetelt vál-
lalkozások voltak. Ürügyet, sőt okot szolgálta-
tot t reá a tőkeakumuláció, amely összeszedte az 
erőt a szélrózsa minden irányából és egyálta-
lán felszabadította országos lekötöttségéből a 
szabad kereskedelem megteremtése által. Igaz, 
hogy nem oly nyíltan és a világ szeme előtt, 
mint a munkásmozgalom, hanem nagyobb mé-
retekben és csaknem akadályozhatatlan érvé-
nyesüléssel. A kartellek és trösztök nem oldal-
ha j tása i a szociálizmusnak, hanem igen nagy 
részben okozatai vagy egyenes és direkt ered-
ményei. Mennél kisebb körű a védelem kerete, 
szükségképen annál elkeseredettebb a védelem 
egész sztratégiája. 

Példa erre az angol munkásmozgalom, még a 
mai átmeneti a lakjában is. Először csak egyes 
magasabb felfogású szellemek keltek a mun-
kásosztály védelmére, amelyek főleg általános 
humanitár ius szellemmel óhaj tot ták mérsékelni 
a teljes feneketlen önzés mérvét és figyelmez-
tetni arra, hogy az egyéni érdek már Adam 
Smith tanítása szerint is csak egyik eszköze és 
nem teljes egésze a közgazdasági haladásnak; 
később még általánosabbá válik a szociális olaj-
cseppek keresése, az egyoldalúvá vált közgaz-
dasági haladás nyikorgó tengelyére, amint a 
keresztény hit szelid varázsával óhajtották be-
vonni Angliában a keresztényszocialisták, Né-
metországban az elmélet ködével a kathéder-
szocialisták, de hovatovább még erősebben ju-
tot t kifejezésre a reform i ránt i vágy és mind 
jobban megkezdődött a szociálista propaganda 
Angliában is, és pedig mind jobban kifejezésre 
ju to t t az eddig egyedül uralkodó Trades Unio-
nok-kal szemben. 

Hogy ezen mozgalomnak megfelelő támpon-
tot adott a különösen és kifejezetten e célra 
alakult Fabfcm-társaság, amely éppen a szociá-
lista irodalom és eszmemenetelének kultiválá-
sát tűzte feladatául, az köztudomású, de, hogy 
egypár valóban elsőrangú vezérférfiának kul-
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t iválása mellett hogy lett az képes ilyen arány-
lag rövid idő alatt á tha tn i az angol lakosság, 
elsősorban a munkásosztályok gondoskodását, 
az annál inkábD is igényel tovauoi magyará-
zatot, mer t hiszen Angliában éppen a munkás-
osztályok vezetése mellett csakhamar meg-
indult Harold Cox és Maddison vezetésével a*, 
antiszocializmus, amely azonban ily nyomós 
sikerre egyáltalában nem mutatot t reá. 

A t a l a j t előkészítette a korszellem haladása. 
Marx doktrínái sok kételyt támasztottak és sok 
kezdetleges ellenszenvet győztek le. A tőke ak-
kumulat iv ereje még félelmesebb ellenfélnek 
bizonyult és mindenki ösztönszerűleg érezte, 
hogy az eddigi egyoldalú, defenzív védelem 
többé nem elegendő. A Trades Unionizmus ala-
pos reformot igényelt. 

A szociáldemokrácia, ahogy azt Lassalle és 
u tána Marx követői hirdették, kétségkívül túl-
vérmesen és sokkal nagyobb zaj ja l kezeltetett, 
mint ahogy azt az angol munkásosztályok nyu-
godtabb vérmérséklete és a körülményekkel a 
hosszú harc tapasztalatai által kijózanodottan 
számító természete természetesnek találta volna 
s így első megnyilatkozásai Angliában nem is 
nagyon dicsekedhettek kedvező fogadtatással. 
Hynhman inkább külföldi propagandista, mint 
angol nmnkásvezető volt egész működése idejé-
ben. Mikor Keir H a r d y a független munkás-
pár t első vezéreként munkássapkájában meg-
jelent az angol parlamentben, inkább a feltűnő 
groteszket, mint a komoly angol munkást kép-
viselte és hosszú idő mult s a vélemények ala-
pos leszűrődésének kellett bekövetkezni, míg 
két oly világosfejű és előkelő tudós, mint Snow-
den és Macdonald az első nehézségen túltéve 
magukat , meg tudták teremteni az Independent 
labour party romjain a Labour part y-t, melynek 
kész programmja alig is volt más, mint a két 
szervezet egyesítése, t. i. a Trades Union régi, 
t isztán munkásvédő poli t ikájának egyesítése a 
szociáldemokrácia további folytatását propa-
gáló eszmékkel, amely nemcsak a defenzív vo-
natkozásokat hirdette, hanem egyúttal a terme-
lési tényezők közkezelésDe vételével u ta t nyitott 
az ú j eszme diadalának és mindenesetre 
a demokratikus eszmeáramlatok ú j i rányát 
szabja ki. 

Korai volna ítéletet formálni az ú j ala-
kulásról és az, ú j irányzatról. Készben 
még teljesen tisztázatlan kérdésekkel állunk 
szemben. Egy azonban bizonyos, hogy az an-
gol munkásmozgalom a Labour par ty megala-
kulásával egyidőre megállapodásra jutott. Le-
het, hogy a közel jövőben a két i rány végleg 
egyesülni fog és a munkásviszonyok mind a 
két irányban helyes vezetést kapnak az egye-
sítés folytán. Az azonban világos, hogy a két 
i rány külön fenntar tásának gyakorlati szüksé-
gessége nem forog fenn már a mai viszonyok kö-
zött és hogy el nem lehet képzelni sem, mi igé-
nyelné a két szervezetnek egymás mellett való 
fenntar tásá t vagy még inkább propagálását 
Kia, mikor az egyiknek teendői nagy^részét úgy-
is majdnem teljesen valóra változtatta a sike-
res agitáció, a másiknak pedig p rogrammjá t 

ma már a munkásosztályok túlnyomó nagy 
része egészen, mondhatni vi ta nélkül magáévá 
tette. 

Természetesen, az utolsó szó még nincs ki-
mondva. A mai helyzet azonban egészen eb-
ben az i rányban mozog. Maga a pá r t elismert-
vezére, Ramsay Macdonald is nyíl tan ezen ál-
láspont mellett foglalt állást, aminthogy ter-
mészetes is volt, miu tán ő tőle eredtek az ú j 
alakulást illető határozatok. Ebben kimon-
dotta az ú j párt, hogy „1. amikor már 
a szakszervezeti mozgalom teljesen tuda-
t á ra jöt t történelmi feladatának, a politikai 
cselekvésben kell megtalálni az eszközöket 
arra , hogy magát kifejezésre jut tassa és küz-
delemre vigye. 2. A politikai szempont határo-
zott rendszer, amely a lapjában véve ellentétben 
áll egyrészt a forradalmár, másrészt a tisztán 
műhelyi vagy ipari szemponttal. E l fogadja 
azoktól eszméiket és javaslataikat, de azokat a 
kölcsönvett dolgokat mindig a s a j á t rendsze-
rébe gyú r j a bele, mintahogyan a rokonszervek 
egyéb kívánatos tulajdonságaikat is átalruház-
zák egymásra". Nem lehet kétségünk tehát a fe-
lett, hogy a munkásmozgalom mai irányzata,, 
amint szakítani készül a Trades Unionizmus-
sal, illetőleg az azokban kitűzött kisebb körrel,, 
épp úgy szűknek érzi idestova a munkásmoz^ 
galom eddigi összes kereteit és folytonosan 
nagyobb és nagyobb körben lépi á t a politika 
kereteit, betöltvén annak hézagait, ú j i rány-
zatokkal és ú j eszmékkel. Voltaképen a folyton 
változó élet igényeivel szemben, amin t maga 
hirdeti Macdonald, „nincsen alapja semmiféle 
determinizmus-rendszernek, kivéve azt, amely 
végső eredményben az akaratból származik". 

Világos, hogy egy ily nagyméretű reform és 
ily gyökeres átváltozás szükségképen maga 
után fogja vonni a maga természetes következ-
ményeit is. Még sokkal fontosabb ez az átala-
kulás, mint az volt, amely az egyszerű szak-
szervezeteket átalakította a helyi mesterekkel 
tusakodó céhekből az országos fontosságú ér-
dekek folytonos tusá ja közt a munkásparla-
mentté, mely óriási érdekek felett döntvén, 
egész országrészek iparának lett döntő fontos-
ságú bírájává, amely nagy vidékekre hatá-
rozta el az anyagi prosperálás és azzal, együtt 
a békés nyugalom vagy a forrongó elégedetlen-
ség állapotát. Ezáltal öntudatlanul megszüle-
tik az a keret, mely a politikai küzdelem ke-
retei közé vezette be s akár szándékosan, a k á r 
szándéktalanul, bevonta az országos politika 
porondjára a legnagyobb tömegek jólétének^ 
boldogulásának kérdését, azt, amit a legdemo-
kratább képzelem valaha a népies uralom ha-
táskörébe vindikált. 

De ugyanakkor, amikor ki ter jedet t hatáskör-
rel igénylőül jelentkezik a demokrácia irány-
zata, a volt tory- vagy whig-hagyományok 
utódaképen nem lehet szemet hunyni azon gyö-
keres átváltozás felett sem, amely a küzdő 
szereplők metamorfózisában nyilvánul meg, és 
ami voltaképeni zománcát adja meg a törté-
nelmi átalakulásnak. 

A régi küzdelem hagyományos alapjai meg-
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változtak. Talán helyes volna a hasonlatul azt 
a változást idézni fel, amely a munkaviszonyok 
átalakítását kísérte a világtörtenelem egész 
folyamán. A profit sharing összes hivei min-
den alkalommal utalnak arra, hogy a világ-
történelem egesz folyamata először megszer-
veztette és aztán végre is lejárat ta a rabszol-
gá t és Lehozta helyéue a joobágyot, majd le-
j á ra t t a a joobágyot és helyébe hozta a célieket, 
majd ezeket és helyéue hozta a bérmunkást és 
napjainkban a bérmunkás viszonyai tágulnak 
á t lassanként az érdekközösség szálai által az 
üzletrészek fogalmában. A gyárurakból a mun-
katárs viszonylatába. Ugyanez a törvény mu-
tatkozik az indusztriáliznms keretein belül is. 
A viszonyok modernebbek lesznek és annál 
gyorsabb a haladás, annál gyorsabb az átala-
kulás, a társadalmi viszonyok merevsége eny-
hül, lassan felmelegednek az egymással szem-
ben lekötött erők, a küzdelem mindig szelídebb 
és szelídebb alakot nyer és a merev életet le-
tompítja a haladó korszellem: a jogot a sze-
retet. 

Az igazság az, hogy nemcsak egyik oldalon 
van a tompulás, közös mind a két oldalon az. 
A sztrájkküzdelmek kora meglehetősen kétélű 
fegyver lett. A munkások megtanulták az ú j 
fegyverek használatát és a munkaadók szin-
tén. Mikor először hozták be a lőfegyverek 
használatát, a Schwarz Berthold diadala nem 
tartott örökké, az ész diadalát ülte a kis por-
ban, Toldy vagy nem Toldy, hull előtte porban, 
ahogy Arany énekelte, de a kizárólagos ura-
lom nem tartott sokáig; a janicsárok nemso-
kára épp úgy ágyúztak, mint a Zsigmond ki-
rály vitézei és bizony napjainkban a hadisze-
rencse szolgálatában épp úgy helyet foglal a 
repülőgép, mit a tengeralatti hadviselés. A ha-
ladás minden téren megszüli a modern szük-
ségleteket és mihelyt egyszer adva van a küzdő 
táborok állása, csakugyan botor dolog volna 
a r r a számítani, hogy a jobb elhelyezkedés biz-
tosítva van örökre valamelyik küzdő fél részére. 

Csak a haladás örök törvényének felismeré-
séből folyik, ha a munkásküzdelem a megválto-
zott viszonyok helyes magyarázatát követi a 
szociális küzdelem nehéz viszonyai közt, és 
mindenekfelett szigorúan alkalmazkodik az 
adott viszonyokhoz. 

A marxi küzdelem sem elméletben, sem gya-
korlatban nem felelhetett meg az angol mun-
kásosztályok atmoszférájának. Már kezdetben 
is helytelen ta lajra voltak állítva. A praktikus 
élet igényei kielégítést követeltek. E kielégítés 
legkezdetlegesebb formájáér t is egész világo-
san ezen irányban kezdődött meg a küzdelem 
és csak később terelődött más irányba, éppen a 
Chartizmus túlzásai folytán. A politikai ato-
mok túltengése miatt a reform-billek és viszon-
tagságai között. A küzdelem folyama azonban 
lépésről-lépésre mindig visszatér az első ta-
lajra, a Trades Unionok irányzatára, mely 
nemcsak alakjában állott legközelebb a küz-
delmi ponthoz, hanem legjobban megfelelt az 
angol szellemnek is. És míg ezen a téren ter-
veztettek a hadállások a munkaadó és mun-

kások közt, ú j r a és ú j r a megvívott küzdelmek 
közepette, csaknem észrevétlenül meghozta a 
gyári törvényhozás reform-munkálata, mond-
hatni nagyobb részét azon jogos kívánságok 
teljesítésének, ami voltaképen a küzdelem igaz 
tárgya volt. 

Ily viszonyok közt a merev elzárkózás nem 
is volt indokolva és valóban tárgytalan is lett 
volna. Az angol munkásság gyakorlati józan 
szelleme tiltakozott is ellene, minden formájá-
ban. Igazi kommunista áramlat Angliában 
nem is volt soha. Egyes szociális politikusok 
akadtak gyakran, akik elméleteik megvalósí-
tását kommunista eszmékben keresték, de sem 
az ily angol bölcselők, sem a külföldiek erős 
támogatásra nem találtak soha. A Marx-iskola 
helyi támogatói gyakorlati kérdésekben gyak-
ran egyesültek a radikális irányzattal, a szo-
ciáldemokraták számba vehető nagy diadalra 
nem vitték soha, sőt a munkásszervezeti kon-
gresszusokon is állandó kisebbségbe ju to t tak a 
konzervatívabb felfogással szemben. Az elmé-
leti szociálizmus hirdetői legtöbb esetben 
készségesen belenyugodtak abba, hogy egy-egy 
konkrét kérdést tettek küzdelmüknek homlo-
kára és ma jd a munkaidő megrövidítését, majd 
a szanitációt vagy a lakáskérdést, majd a ter-
melési eszközök kommunizálását, a vasútak, 
gát, csatornák stb. államosítását teszik küzdel-
meiknek vezető ideájává és a szórványosan el-
ért eiedmények részleges sikerét úgy használ-
ták fel, hogy a továbbhaladásra ezen az alapon 
kovácsoltak fegyvert. 

Voltaképen ez is volt a természetes ú t és 
méltó az angol tradícióhoz, a józan felfogáshoz 
és a további siker biztosításához. Az a kime-
rítő rajz, amelyet Webb, a Fabian-Társaság 
lelke rajzol meg egyik művében: „Labour in 
the longest reign", nemcsak azt az igazán fel-
emelő és tanulságos képet festi le, amelynek 
út já t Viktória királynő hosszú uralkodása 
alatt az angol munkás tépyleg megtett, bizto-
sítva minden irányban törekvéseit, hanem egy-
úttal garanciát is szerezvén arra, hogy a to-
vábbi haladás út ja biztosítva van a jövő esé-
lyeire nézve is, élő bizonyság többek között 
arra is, hogy az angol munkás helyesen válasz-
totta meg irányát, férfias komoly elhatározás-
sal szállni szembe a nehéz kérdésekkel, nem 
forradalmi úton, hanem komoly reform-mun-
kában. A munkás helyzete e hosszú korszak 
alatt — Giffer adatai szerint — alaposan meg-
változott mind a munkabérekben, mind a 
megélhetés viszonyaiban, mind a munka biz-
tonsága, mind a munkaidő, mind a lakáskér-
désben, mind nevelésügyi ós szakmakör hely-
zetében. 

Ez az oka, hogy a Sorelli és társai által hir-
detett szindikalizmus angol földön soha sem ho-
nosodott meg. Voltaképen a szindikalizmus 
nem is lett volna új iránjTznt meghonosítója az 
angol munkásmozgalmakban. Sokkal inkább 
csak a régi szakszervezetek egyoldalú tovább-
fiizője, amelynek fővezérelve a küzdelem iga-
zán l'art pour Part, a küzdelem maga lett volna. 
A végén egy nagy általános sztrájkkal. Maguk 
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" A VILÁG 
LEGNAGYOBB ISKOLÁJA. 

Az iskola fogorvosa vizs-
g á l j a a taní tványok egyiké-

nek a fogút . 

a vezetők sem ad tak számot ró la soha, hogy ez 
a nagyszerű küzdelem gyakorlat i lag micsoda 
hasznokat eredményezett volna, hacsak m a g a 
az irtózatos küzdelem vagy egy bolsevizmus 
rengeteg nyomora és szenvedése nem lett volna 
az ily vakmerő tűzzel já tszásnak méltó Lete- | 
tőzése. Ez azonban kezdettől fogva teljesen tá -
vol állott az angol felfogástól és nemcsak az 
angol munkásság, az angol számbavehető iro-
dalom, de maguk a szociálista vezérembelek is 
tiltakoztak állandóan ellene és így az angol 
munkásmozgalom keretébe ez a felfogás bele 
sem illeszkedett soha. Ezzel szemben nyugod-
tan lehet konstatálni, hogy ha a Labour P a r t y 
állandó polgárjogot nyer az angol polit ikai \ 
életben és az magába fogja foglalni a polit ikai 
és gazdasági követelések egész programmját , 
a munkásosztály jelen és jövő helyzetét ille-
tőleg, az ma m á r egy ki forro t tnak nevezhető 
gazdasági és polit ikai programm, amelynek 
megvalósítása komoly diskussziók és nagyon 
komoly igyekezeteknek méltó tárgya. 

• 

Meg kell még az angol-szász munkásviszo-
nyok kapcsán p á r szóval emlékeznünk a mun-
kásküzdelmek szociális helyzetéről az Egyesült 

Államok ós az angol gyarmatok területén. Vol-
taképen csak kiegészítése ez a mostan rajzolt, 
küzdelemnek, mert ú j tünemények elvi alapon 
sem az Egyesül t Államokban, sem a gyarma-
tokban e téren nem fordul tak elő. 

Az Egyesül t Államok munkásviszonyai ter-
mészetesen az angol munkaügyi gyakorlat sze-
rint a lakul tak, amennyiben azok egyszerű foly-
tatását nem akadályozta meg az a nagy poli-
tikai felfordulás, amelyet Észak-Amerikában 
a monarchia megszűnte és a demokrácia tar-
taléktalan diadalra j u t á s a okozott. Tényleg, 
újabban egész a déli államok elszakadási tö-
rekvéseit megelőzően, a makacs küzdelmek a 
munkások között úgyszólván szüneteltek. A tel-
jes szabad bevándorlás függetlenné tette a 
munkást. A terület nagy részében elfoglalat-
lan volta a területnek minden i rányban utat 
nyitott, később a gazdasági és ipari fejlődés 
szárnyai a lá adása minden haladásnak kedve-
zővé tette a munka helyzetét. Az amerikai 
munkásviszonyok teljes eldorádót teremtet tek 
ezen a té ren és csakis a nagy déli és északi 
nagy háború óta kezdődnek azok sok tekintet-
ben küzdés viszonyába állani a munkaadók-
kal szemben. Ezeknek ha tása érezhetővé válik 
a munkáspiacon. Ehhez j á ru l t a teljes szabad-
ság által féktelenné vál t verseny, mely egy-
részről a munkások helyzetére is visszahatott, 
azonban a munkaadók é tvágyát is megnövelte. 
Köztudomás szerint a munkaadók összejátszá-
sában a r ingek, a trösztök és kombinációk 
hosszú sorozata útján ú j r a uralkodó csillaga lett 
az északamerikai munkásmozgalmaknak, más, 
oldalról, a munkás kizsákmányolása ellen meg-
indult a védelmi küzdelem, melyeket azonban 
az a lkotmány demokratikus és szabad szelle-
ménél fogva csak fokozatosan lehetett az euró-
pai példák szerint értékesíteni. Természetes 
volt, a m i n t már az Amerikában jutott munkás-
ság személyzeti összeállítása is igazolta, az iij 
irányzatba a vezető szerep nagy részben a né-
met és olasz bevándorlóknak jutott , akik a 
maguk eszméit hozták magukkal és így az an-
gol Trades Unionok missziója helyett csakha-
mar a Marx- és Lasalle-féle szociáldemokrácia 
jutott főtényező gyanánt elméletileg előtérbe. 

Ez magyarázza meg annak igazságát, hogy 
az amer ikai munkásmozgalomban nem a be-
vált angol, hanem az ú j a b b irányzatú politikai 
irányzat let t a vezető szellem és ez i r á n y lesz 
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uralkodó minden valószínűség' szerint a jövő 
lépéseken is. Azok a mozgalmak azonban, ame-
lyek felszínre jutottak és melyek igen gyak-
ran adtak heves összeütközésekre alkalmat az 
amerikai munkásoknak, igen gyakran túlfűtöt t 
igényei és az amerikai munkaadóknak átalá-
nosan ismert kizsaroló felfogásai között leg-
több esetben a tényleges viszonyok enyhítő 
felolvasztásában mégis igen gyakran kiegyen-
lítődnek és szembeszökőleg ez lesz a helyzet ál-
talános sz ignaturá ja az amerikai munkásküz-
delmek egész mezején mindaddig, míg a meg-
élhetés lehetősége meglesz és nem lesz egyik 
vállalat feltétlenül kényszerítve megölő gyil-
kosát látni a versengő vállalatban. 

Werner Sombart érdekes kis művében „Wa-
rum gibt es in den Veieinigten Staaten keinen 
SozialismusT' igen világosan magyarázza meg 
ezen jelenségnek egész korderejét, hiszen poli-
t ikailag közel állanak egymáshoz a radikáliz-
mus és a szociálizmus jelszavai, hiszen a 
nyolcórás munkaidő szabályozásának tör-
vényileg biztosítása, a termelő eszközök köz-
tulajdonba vétele, a vasutak, bányák stb. álla-
mosítása, nemcsak szociálista, hanem radikális 
programm is, melyet a Federation of labour is 
zászlójára írt . Ily viszonyok között igen ter-
mészetes, hogy egészen másként kell magának 
az agitációnak is alakulni, annál inkább, mert 
az amerikai munkás és az amerikai munkaadók 
közt köztudomás szerint fennálló, a demokra-
tikus eszmeáramlat által támogatott jóviszony, 
mint ezt a kitűnő Mosley-féle bizottság gyakor-
latilag is igazolta, nem engedi az ellentétek 
végleges meggyökerezósét, ennélfogva az elvi 
ellentét nem fejlődik ki és nem is fejlődhetik 
ki valóságos ellenségeskedéssé, s az a bi-
zonyos olajcsepp, mely oly nagy szerepet ját-
szik a társadalmi alakulásoknál, nem válik 
pusztító méreggé. Ez a főoka annak, hogy 
Északamerika még ezideig meg van kí-
mélve nagyban és egészében a szociális 
küzdelem legmérgesebb fa já tól és miután 
a közgazdasági fejlődésre még sokkal na-
gyobb a tér, a fa j i ellentétek előbbre-
haladásának, a gyanúsítások elterjedésének, 
mely az ir munkással szemben például oly 
nagy szerepet játszik Angliában, alig van ta-
laja, nyugodtan lehet következtetni, hogy Ame-
rika munkásviszonyai egész másként fognak 
fejlődni, mint Nagybrit taniáé és a küzdelem, 
vagy egészen szelídebb módon folyik le, vagy 
más lebonyolítást talál magának. Az a Civil 
Federation, mely munkások, munkaadók és 
szociológok vezetése alat t t a r t j a vitaüléseit, 
és nagy sikerrel szolgálja a kölcsönös megér-
tés ügyét, amint ülésein nagy élvezettel és 
gyönyörrel győződtem meg, nagy sikerrel mun-
kálja e célt is és mivel vezetői közt a munka-
adók Carnegie-vel és a munkások Gomperz-cel 
élükön tevékeny részt vesznek, a társadalmi ' 
béke gyors és erőszakos fel zavarásától jó ideig 
nem kell tar tani . Ezen felfogás a lapján léte-
sültek tavaly egyelőre New-York, Boston, Phi-
ladelphiában és Chicagóban a szociális gondo-
zású főiskolák, melyek nagyjában Joynbee-féle ! 
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A VILÁG LEGNAGYOBB ISKOLAJA. 

Gyakorlás közben az iskolanyomdában. 

University Settlementek állandósított a lakjai , 
hol a gyakorlat i szociális munkákba vezettet-
nek be, az erre rászoruló i f j ak állandó tanfo-
lyamokban képezik ki magokat , éppúgy mint 
Kanadában a gyakorlatias Farmers Inst i tu-
tokban s gyakorlat i gazdák az utólagos okta-
tással pótolják az iskola hiányait . Mindkét fa j t a 
intézmény hézagot pótló és áldásos. 

* 

Az angol-szász gyarmatok munkáspoli t ikája 
szintén nagy részben az anyaországuk nyom-
dokain halad. Azon ú tmuta tás szerint, amin t 
a gyarmati élet megváltozott viszonyai közt 
az angol-szász lelkület gyakorlat i szelleme ala-
kította át, nem teoretikus ideákat, nem utó-
pisztikus vi tákat , hanem a gyakorlati igények 
kielégítését kereső józan okoskodás követeli 
azt. Míg például Kanadán az angol rendszer 
teljesen hűséges másolata terem megnyugvást , 
természetesen egyesülése a végetlen területnek 
az örök terjeszkedlietést biztosító nagyságával , 
Indiában az ősi viszonyok gyökeres megjaví-
tását, a legsürgősebb reformot a hitelszövetke-
zeti hálózat kiépítésével kezdi a kormányzat, 
míg az egyiptomi felláh ősi rendszerét kimélő 
kézzel kezelik, a délafrikai az ott bevált úton 
halad a szabad munka behozatalával, addig 
Ausztrália kérdéseit egészen ú j rendszerrel 
akar ja szabályozni. Valóban egy futó pi l lantást 
megérdemel a munkáskérdések modern keze-
lése Ausztráliában. 

Nem a szociális csoda országa az, amin t Ma-
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nes nevezi könyvében, hanem egyszerűen az 
észszerű politikának kísérleti talaja. Adva 
vannak a lehetőség feltételei. A lakosság cse-
kély száma, a művelés alatt álló területnek 
csekély és az elfoglalhatónak korlátlan kiter-
jedése, a beköltözött népesség fejlett igénye 
és mindenek felett a meseszerű szabadság és 
közigazgatás, a jogbiztonság és a közlekedés 
lehetősége minden irányban. Egyáltalában 
nincs mit csodálkozni, hogy míg a kezdetle-
ges állapotban levő benszülött lakosság New-
Zealandban a maorik, Viktóriában a Samoni-
törzsek majdnem rabszolgahelyzetben vol-
tak egészen a legutóbbi évek reformjáig, oly 
gyökeres átalakuláson ment ez keresztül a leg-
közelebbi évtizedekben, amikor a demokrácia 
ellenállhatatlan áramlata igen hamar a mun-
káspártot vitte diadalra és az aztán egymás-
után vitte keresztül radikális reformjait. Ko-
rábban az egyes államokban, a legutolsó évek-
ben a Commonwealth törvényhozás testületé-
ben is. A reformok sorát megelőzték az 
1883-ban és 1894-ben kitört vehemens bérküz-
delmek, amelyekben a munkások szenvedtek 
vereséget. A szenvedett vereség okozta, hogy 
a közgazdasági rossz helyzetet főleg a válasz-
tott bírósági rendszer kiképzése útján orvosol-
ták meg és kitűnő politikai vezérek vezetése 
alat t — elég lesz Reeves- és Seddonra hivatkoz-
nunk — hamar diadalmaskodtak. Érdekes tüne-
mény, hogy az első munkásvezérek itt is a 
liberálisok sorából kerültek ki és az egymás 
u tán hozott arbitracionális törvények, melyek 
nagyobb része a new-zealandi minta nyomán 
készültek és egymásután tejesztettek ki egyik 
iparágról és egyik államból a másikra, volta-
képen nem is voltak a •munkásügyi törvény-
hozással csak laza kapcsolatban, mert az angol 
Factory actok munkásvédő célzatai már ko-
rábban biztosíttattak a munkások javára. Egy-
szerűen a kor hatása s a demokrácia igényei 
érvényesültek benne és mint egyik bírálójuk 
helyesen jegyzi meg, az egyhangú dicsére-
tek után mostanig az ausztráliai mun-
káskormányok elméletében és gyakorlatban 
tisztán reformisták voltak. Igyekeztek a kapi-
talista rendszeren belül megjavítani a mun-
kás helyzetét. A negyven év előtti állapotok-
kal összehasonlítva, kétségkívül nagy eredmé-
nyeket értek el, de nem változtatták meg a 
társadalmi és gazdasági egyenlőtlenség elvi 
állapotát. 

Hogy az adott viszonyok közt ezt az ered-
ményt elérték, az bizonyára örök dicsősé-
gük; hogy az adot t helyzetben nem törekedtek 
megvalósítani olyan elveket, amelyeknek ki-
tűzése még mindig vitás, eredménye még min-
dig problematikus, az a vezérek és vezettettek-
nek egyaránt elismerésre méltó érdeme. Az 
angol-szász f a j az ú j világban is a fontolva 
haladás elvét képviseli. 

Csonka Magyarország nem ország, — 

Egész Magyarország — mennyország. 

Lélekképzés. 
I r ta : Kiss József, á l lami isk. igazg.- taní tó (Tápiógyörgye). 

Fiatal tanítót választottak az ősszel a szőlő-
hegyi iskolához. Jobbanmondva fiatal tanító-
párt, akik a háborúban nyerték „gyorsított" 
kiképzésüket, akárcsak a háborús tisztek. 

A fiatal tanító a családi házból hozhatta 
magával azt a jobb lelket, mely öregebbtől nem 
restell tanácsot kérni. 

A helyzettel nem volt sehogysem kibékülve 
új állomáshelyén, ahol olyan emberek laknak, 
akik a ház elől fu tva osonnak be rejtek-
helyeikre, mihelyt a dűlők végén egy „úrfele"-
einbert pillantanak meg. (Akár a Góbi-sivata-
gon a mormoták, ha tevét látnak közeledni!) 

Még az ősszel kért tőlem néhány jótanácsot! 
Főkép a rajztanításra vonatkozólag: ,,'iény-
leg, komolyan kell venni azt, amit a magas-
színvonalú Tanterv előír? Az ott Írottaknak 
van-e tényleg lélekképző-erejük? Van-e vezér-
könyv, mely a kezdó-tanítónak segítségére 
lehet?" 

Főkép az iránt érdeklődött, hogy lehet-e az 
előírt anyagot olyan iskolában komoly feldol-
gozás alá venni, amely iskola a négy vályog-
falon kívül más szemléltető-eszközzel nem 
rendelkezik? 

S ha igen, hát hogy és mint? 
# 

Válaszoltam: 
Hogy a rajztanításnak van-e lélekképző 

ereje, a r r a utolsó soraimban találja a választ. 
Egyetlen jó vezérkönyvünk van. A Kovácsi 

Pál-féle. Ez azonban legfeljebb 2—3 évig jó. 
Aztán kivénül belőle a tanító. Kiaknázza! 
Gondolatai elfogynak! Frissesége megcsappan 
s az V—VI. osztály ásítozni fog a rajzórán... 

Mielőtt utolsó, legfogósabb kérdésére vála-
szolnék, meg kell említenem azt, hogy a raj-
zot a modern utakon törekvő tanító nemcsak 
a szigorúan kijelölt „rajzórán" tanítja, hanem 
mindenkor és mindenütt. 

A gyermek természetes ösztönét követve raj-
zol a számtan-mértanórán, a földrajzórán, az 
olvasmányok kapcsán s főkép a természet-
rajzórán! Ezek a rajzok azonban inkább ösz-
tönszerű, nem irányított rajzok legyenek. A 
gyermeki lélek foglalkoztatását, szórakoztatá-
sát (édes pihentetését) célozzák. 

Ha ilyen „ad-hoc" alkalmakkor azt tapasz-
talja, hogy a különben mozgékony gyermek-
sereget „fegyelmezni" nem kell: akkor jó cél-
hoz ért. 

Más a ra jz tanítása! A rajzolási készség irá-
nyítása, fejlesztése s ami ezzel párhuzamosan 
halad: a léleknek a rajzzal kapcsolatos tovább-
képzése. (A figyelésre kényszerítés. A logikai 
sorrendre szoktatás. A szemek felnyitása a 
természet megkedvelésére. A formák és színek 
pontos érzékelése. Az esztétikai öröm halmo-
zása s végül a szép és kelemes iránti érzék 
állandósítása.) 

Ha nincs „szemléltető-eszköze", bizalommal 
forduljon az önt környező örökszép természet-
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liez. Az a leggazdagabb múzeumnál is többet 
re j t magában — éppen a mi számunkra. (Ne-
kem sem volt. Sőt most sincs szemléltető-esz-
közöm. Ami a mult éven összegyűlt, azt — 
elvitték magukkal az év végén a tanulóim. 

Hazavitték — játékszernek a hangulatnél-
küli, rideg pa rasz tudvarokra . . . 

Az ősszel ú j sereg jött. Ű j emberkék, teli 
természetes erőkkel.) 

Szeptemberben—októberben különböző alakú 
és színezetű falevelet gyűjtöt tek. (Némelyik-
nek csak úgy dagadt a „régi-olvasója" a külön-
böző, préselt levéltől!) 

Alaptémának igen hálás. Hiszen a síkban 
fekszik, csak le kell másolni. (Az alapfokon 
csak formákat-. Később a fontosabb erezetet. 
Végül a foltokat a sárgult, rozsdás őszi leve-
leken!) 

Mily szép festmény a dércsípte vadszőlő egy 
termőága egy levéllel! 

Mily kedves a galagonya ernyős termése?... 
A gyümölcsökről nem is szólok. (Ez persze 
m á r az V—VI. osztályban.) 

November. Decemberre m á r előre gyűjtet-
tem a tyúkól és galambdúc környékéről színes 
tollakat. (Kézimunkaórán sötét lapokra varr-
ták.) Ezzel ismét eltölthet az ember két hóna-
pot . . . és fegyelmezni solisem kell! 

Itt-ott mezei- és éneklőmadár tolla is elő-
kerül. (Fogoly, fü r j , fácán, stiglic, cinke, vad-
lúd stb.) 

Mind bájos, egyszerű rajz. És mindannyi 
oly kedves beszélgetésekre indí t ja a gyerme-
ket. (A természet megszerettetése.) 

Figyelje meg, mily kedves látvány, ha egy-
egy irkalap tarka-barka madártollal van tele 
— szórva . . . 

Közbe-közbe a tárgyak ceruzarajzairól se 
feledkezzünk meg. 

Hétfőn minden gyerek hoz egy színes bög-
rét kanállal. Szerdán mindenki hoz egy törött, 
színes köcsögöt. Szombaton kalapácsot . . . 

A másik héten a tanítóbácsi ad „mintákat". 
Van a ház körül elég. (Fatönk, baíta, fűrész, 
ásó, dézsa, kanna, bak, szék, talicska, óra 
stb. stb.) 

Jön a tél! 
J anuá r és február hónap a lepkék és érde-

kesebb (színes) rovarok másolásával telik el. 
(Ha még nem volna lepke-gyűjteménye, ta-
vasszal és nyáron — a sok-sok kiránduláson! 
— csináltassa meg gyermekeivel. Ez igazán 
nem kerül pénzbe!) 

Nem tapasztaltam még nagyobb boldogságot 
a gyermekseregben, mint mikor a lepkék 
„tódozása-fódozása" foglalkoztatja őket. 
Eszembe jut a gyermekkor — és visszajő „egy 
szóra"! 

A gyermek előtt nincs lehetetlenség. Kevés 
gyakorlás után önmaga alkot a gye rmek . . . 
A tanító csak a széltől védje! 

I t t már a tudás alkalmazására kezdjük 
rászoktatni (rá-tanítani) a csapongó-képzeletű 
gyermeket. 

I rányí tás u tán komoly feladat elé állíthat-
j u k . . . Rajzolj egy négyzetalakú zsebkendőt 

és díszítsd ki sarkait levelekkel, füzérrel. Raj-
zolj tálcakendőt és díszítsd levéllel és lep-
kékkel . . . 

(Később efféléket más elemekkel. Ez képezné 
a szépművészeti termékek tervezgetésének 
tudatos m u n k á j á t . . . ) 

Március elején levelezőlapról (lexikonból) 
színes madárkáka t rajzoltasson. (A gyakorlot-
tabbak persze természet után!) Éppoly köny-
nyedséggel végzik, mint a pilangók foltozga-
t á s á t . . . I t t használja fel a madárvédelem esz-
közeit — ceruzarajzoknak. (Odu, kalitka, ete-
tők stb.) 

A hónap második felében tegye ki a nemzeti 
zászlót és címert! (Ha nincs, adok kölcsönbe, 
de csak úgy, ha 1—2 példányban lerajzolja 
jövő — évre.) A szabadságharc dicső emléke 
ezer szemléltető-eszközt kínál: (piros-sipka, 
kard, puska, ágyú, kokárda, kasza-szurony, 
fokos stb.) Rajzoltassa meg nemzetiszín-liatá-
rokkal az örök egy, Nagy-Magyarországot. 
Rajzoltasson hősi sírokat nemzeti tr ikolórral 
díszítve. (A 48-as 12 pontot röviden írassa egy 
lapra és keretezzék be borostyánlevéllel.) 

Termeljen gondolatokat! 
I t t a tavasz. Az érlelő nyár bájos előhírnöke. 

Mindnyájunk életcélja. 
A mezőnek egymásután kipattogó édes virá-

gocskái, a zöld levelek nagy választéka, a 
gyermek tavaszi játékszerei, az árokparton 
készített „agyagmunkák" ezrei, a földmívelő-
ember szerszámai . . . a halászkunyhó és a 
csőszház. . . az ösztövér kútágas hórihorgas 
gémmel . . . a t a n y á k . . . és a távol templomok 
tornyai nem a legérdekesebb „szemléltető esz-
közöknek" kínálkoznak-e 1 

A virágok lehelet-íinomságú ruhácskái t bá-
multassa meg gyermekeivel, hogy e csodás 
alkotásokon keresztül közelebb vihesse lelkü-
ket az Is ten fogalmához. 

Nevelje őket oly emberi egyedekké, akik a 
virágot szeretik. 

Kezdő fokon (a préselt virágokat) csak 
sematikusan rajzolják, keresve az idomot, 
amelybe e v i rág helyezve van. így szokik rá 
a gyermek arra , hogy később mértani idomo-
kat különféle elemek felrakásával díszíteni 
tudjon. 

A rajz taní tásnak ez is egyik végcélja. 
Tudatossá nevelni benne- a díszítés alaptör-

vényeit. Lelki szükségletévé avatni a környe-
zet díszítésének szükségességét, hogy vissza-
varázsolhassuk idővel népünk lelkébe a népies 
művészkedést, amelyet az idegen gyár ipar 
oly rövid idő alatt rombolt le egész Magyar-
országon. 

S ha nem is juthatunk vissza oda, ahol lelki-
rokonaink, a japánok férfias akarat ta l az ide-
gen invázió dacára is megmaradtak, mégis,, 
tud ja meg a gyermek, hogy valamikor a 
népies művészkedés terén önálló volt a ma-
gyar, független a rideg Európától. 

Fájdalom, ma már csak egy-egy szigetke 
őrzi emlékét e boldogabb kornak . . . 

' A gyermeki lélek ilyen (természetes) veze-
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Most azt a problémát óhaj tanám tárgyalni , 
hogy hogyan viszonylik a Weber-féle rendszer 
eredeti feldolgozása a Sándor-féle átdolgozás-
hoz. Er re pedig indítékot Novothnynak az a 

tés mellett megtelik képekkel, örömmel s a 
„szép"-iránti vággyal. 

Ezek után már csak emlékezőgépezetét kell 
megmozdítania s a gazdagodott lélekből da-
lolva ömlik a sok szép gondolatsor a fehér 
papírra. 

Ha taní tványa lelkében haladást észlel, 
akkor a rajzolás volt az, ami legfőképen 
idézte elő e változást. (A természet s az abban 
rejlő hangulatok sokasága.) 

Ha ilyen gyermekre talál, r a j t a vizsgálja 
meg sa já t módszerét. E módszer segítségével 
javítsa a gyöngébbeket s ösztökélje a . . . 
f iatalját! 

A népiskolai énektanításról. 
í r t a : Sztankó Béla. 

II . 
Múltkori felszólalásomban azt igyekeztem 

igazolni, hogy a Tanterv s Utasítások nemcsak 
hogy nem akarnak elriasztani bennünket a 
legalkalmasabbnak tetsző eljárás követésétől, 
de sőt a r ra éppen buzdító és bátorító szóval 
hívnak fel; mintha csak azt mondanák bizo-
dalmasan, hogy ne töprengjünk a megkövese-
dett „rendszerek" elméleti különbözőségének 
értékelése felett; szánjuk rá magunkat, fog-
junk hozzá az énektanításhoz s taní tsunk 
helyes módszerrel aszerint a rendszer szerint, 
amelyikhez a legjobban értünk, amelyiket 
tanulmányaink során a legjobban megkedvel-
tünk s a siker nem fog elmaradni! 

megjegyzése ad, mely szerint e rendszert 
az ő magyar átdolgozói annyira tökéletesítik, 
hogy a külföld némely állama azt ma is ma-
gyar módszer néven ismeri és sikerrel hasz-
nálja is. 

Weber rendszerének a Sándor-féle átdolgo-
zással való egybevethetése érdekében legcél-
szerűbbnek vélem, ha elsőben is a Weber ere-
deti műve felett kissé részletesebb szemlét 
tar tunk. 

Weber János Rudolf, mint a münchen-
buchseei tanítóképző-intézet tanára, 18-19-beu 
adta ki „Theoretisch-praktische Gesanglehre 
als Anlei tung zum Scliulgesangbuch fü r die 
allgemeinen Volksschulen des Kantons Bern" 
c. műve I. kötetét s a I I . köt. 1. részét; ennel 
2. része — melyet már min t a berni zeneiskola 
igazgatója adott ki — csak 1855-ben jelent meg. 

Weber e mű megírására Bern-kanton tan-
ügyi hatóságától (Erziehungsdirektion) kapott 
megbízást s így igen természetes, hogy Svájc 
e részében hosszú ideig ez a mű volt az álta-
lánosan kötelező vezérfonala a népiskolai 
énektanításnak. 

A mű I. kötete az elméleti részt foglalja 
magában. 

Ezt általános zenetörténeti áttekintés vezeti 
be, melyet Weber éppen a népiskolai ének-
tanítás érdekében látott szükségesnek. 

Igaza is volt, mert a történeti ismeretek 
teszik lehetővé, hogy a tanító minden eljárá-

A V I L Á G L E G N A G Y O B B I S K O L Á J A . 

Rosszul táplált ós abnormis gyermekek napközben íJihenni szoktak osztályukban. 
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A VILÁG LEGNA-
GYOBB ISKOLÁJA. 

Egyike a h iva tásos 
ápolónőknek beköti 

egy fiának a fe jé t , 
aki megsebesült az 
iskola játszóterén. 

A VILÁG LEGNAGYOBB ISKOLÁJA. 

Leányok, amint var rn i t ana inak a varróiskolában. 

sában teljes tudatossággal dolgozzék, ezek biz-
tosítják egy gondolatkör szellemébe való teljes 
beleélésünket és elmélyülésünket; csak a tör-
téneti fejlődés folyamatának megismerése 
tesz képesekké bennünket, hogy úgyszólván 
magunkba olvasztva a multak vívmányait, 
ezen a bázison vigyük tovább, ha tudjuk, amit 
sorsunk életfeladatunkká tett ; és mivel az em-
ber az ő egyéni életében szintén egy egész tör-
téneti folyamatot él végig: ezek a történeti 
ismeretek nagyon sok tévedéstől, hiábavaló 
vesztegléstől, a dolgok „új ra feltalálásától" 
mentenek meg bennünket. 

így vonulnak el szemeink előtt Weber művé-
ben a zenetörténet korszakai. Ismerteti a görög 
zene hangrendjeit; méltat ja a középkori egy-
házi zene főbb képviselőit, a régi hangnemek 
rendszerének megalapítóit: Ambroziust és I. 
Gergelyt. Különös elismeréssel szól Arezzói 
Gvido, pomposai szerzetesről, a középkori 
énektanítók e tipikus és érdekes alakjáról, 
kinek énektanítási rendszerében — alapgondo-
lat szerint — már megtaláljuk a Weber-féle 
rendszer gyökereit; közli is a Szt. Jánoshoz 

intézett s a Guido módszerében oly nagy jelen-
tőségű himnusz alábbi versét és dallamát: 

que - ant 

f fl 
S3S 
Fa - mn 

e e 

flb - ris 

£ 
• rum 

A £ 
o - rum 



16 Néptanítók Lapja 1—2. szám. 

g a gfe F g d rtM' M« ^V 
Sol - ve pol - lu - t i 

ü, J í JL Ji JZÍ? J2L 
La - bi - i re - a - tűin 

gf ed c e d WM IW 
Sano - t e Jo - hau - nes.* 

Hadd emlékeztetem itt t. tanítótársaimat 
arra, hogy e himnusz dallama a vers-sorok 
kezdő szótagjainak hangjaiban lépcsőnkint 
emelkedő hangsort mutat, melyek együttvéve 
a következő sort (ú. n. hexachordot) adják: 

r rf. p. f. a n. 
ut, re , mi, fa, sol, la; 

így és ezért vál tak e sorkezdő (szolmizációs) 
szótagok valóságos hangnevekké. 

Guido rendszere egyébként nemcsak e szó-
tagokkal (hangnevekkel) kapcsolódik bele a 
Weber-féle rendszerbe. Ügy látszik, hogy Gvido 
tanítási módszere más tekintetben is indítékot 
adhatott Webernek a hangnem kiépítésére, 
talán egész rendszerének kialakítására is, s 
méltán mondhatta Weber a Gvido módszeré-
ről, hogy „oly kitűnő szabályokat ad elénk, 
hogy ha azokat megszívleljük, ma is nagyon 
szép eredményeket érhetünk el az énektanítás-
ban". 

A további fejezetekben ismerteti kölni Fran-
cot (az időmórtékesség meghatározóját), a 
többszólamúság kifejlődésére leginkább hatot t 
ú. n. németalföldi iskola képviselőit: Dufayt , 
Ockenheimot, Josquiu de Prés-t; majd az egy-
házi ének reformálóit: Luthert , Goudimelt és 
Palasstrinát; a „monodia" (kísérettel ellátott 
dallam) fejlődését; az oratorium és opera-zene 
kialakulását (Gluck); a nagy triászt: Haydnt , 
Mozartot, Beethovent s a svájci karének-iro-
dalom kiváló képviselőjét: Hans Georg Na-
gelit. 

A második fejezet az énektanítás módszeré-
nek a fejlődését mutat ja be, részletesen ismer-
tetvén Rousseau, Hiller, Walder, Pfeiffer és 
Nageli, Lindner, Natorp és Glaser, Gersbacli, 
Reinthaler, Auberlen, ITeinroth, Hohmann 
módszerét. 

Ezt követi e módszerek alapos kritikája az 
énektanításnál felmerülő legfőbb szempontok 
szerint. 

S ezzel a megalapozással tér át Weber sa j á t 
rendszerének az ismertetésére. 

Weber rendszere. 
Bern-kanton iskoláit t a r tván szem előtt, me-

lyek 10 évfolyamot öleltek fel (a tanulók 6 éves 
korától 16 éves koráig), tízévi, egységes tanul-
mány-szervezeten alapszik, hármas tagozat 
szerint; 1. alsó fok: 3 évfolyam; 2. középfok: 
3 évfolyam; 3. felső fok: négy évfolyam. 

* Hogy a te szolgáid szabad hangszálakkal tud ják zen-
geni tetteidnek csodái t , oldd fel a t i sz tá ta lan ajkak t e rhé t . 
Szent János! 

Ez a beosztás már sejteti, hogy a rendszer 
kiépítése — már méreteinél fogva is — méltó 
a megalapozáshoz, kivált ha hozzávesszük, 
hogy az egész anyag mindvégig valódi meto-
dikai művészettel, az éneklés elemeinek egy-
mást átszövő sorakoztatásával van elrendezve. 

Az elrendezés módszeressége különösen két 
irányban valósul meg: 

1. az ú. n. „érzékeltető gyakorlatok"-nak1 és 
az ú. n. „olvasási gyakorlatok"-nak elrende-
zése tekintetében; érzékeltető gyakorlatoknak 
nevezvén azokat melyek a hangképző szerv, a 
hallás és hang fejlesztését célozzák s melyeknél 
tehát a hangok felfogása és reprodukciója a 
tanítás főcélja; amelyek tehát lehetnek: 

szubjektive: hallási, hangképző, hangkülön-
böztetési gyakorlatok; 

objektíve: ritmikai, melódiái, dinamikai 
gyakorlatok; 
ezek m i n d v ^ i g elő- és utánéneklés segítségé-
vel énekeltetvén: voltaképen a hallás után 
való énektanítási e l járás eszközei; mint ilye-
nek, mindig megelőzik az olvasási gyakorlato-
kat, melyek a hangjegy szerint való, önálló 
éneklést célozzák; minden tárgykörben tehát 
az olvasási (hangjegy szerint való éneklési) 
gyakorlatok elébb érzékeltető gyakorlatok 
formájában dolgoztatnak fel. A hallás utáni ér-
zékeltető énektanítás Weber rendszerében pár-
vonalasan halad a hangjegy szerintivel, amaz 
tartalmazván ez utóbbi számára • a szemléltető 
anyagot (v. ö. az Utasítások 242. lapján a szem-
léltetésről mondottakat). 

2. A tanítási anyagnak másik irányú átszö-
vődése jelentkezik a melódiái, ritmikai, dina-
mikai, harmóniai elemek és szöveges dalok el-
rendezésében, melyek egymást metodikailag 
mindvégig felváltják, á that ják s mindig egy 
tárgyalási anyag, egy alapgondolat körül kris-
tályosodnak ki. 

Megjegyzem még, hogy úgy az érzékeltető, 
mint az olvasási gyakorlatok legtipikusabb 
pélaái időről-időre felhasználandó „minden-
napi gyakorlatok"-ként vannak a tanítás me-
netébe beiktatva. 

E rendszert Novothny cikke általában jól 
jellemzi; lényege e rendszernek abban van, 
hogy a különböző skálák lépcsőnevei egyesít-
vék a hangnem dallamát kifejező Guido-féle 
szolmizációs szótagokban; tehát bármely ke-
mény skála hangnév-sora ez: 

ut (=do), re, mi. Fa. sol, la, si. ut {=--do); 

s bármely lágy skála liangnév-sora ez: 

la, si, ut (=do), re, , mí, fa, sol, la. 

A dallami hangjelzés alapja az egyenkint 
felépített 5 vonalas hangjegyrendszer a szo-
kott menzurális jegyekkel (kótákkal) olyké-
pen, hogy a do (=ut) helye a vonalrendszer 
bármely vonalán, vagy vonalközén lehet. Az 

1 A gyakorlatok e csopor t já t Weber „organische Übun-
gen" névvel l á t j a el; Sándorék ezt „hallási g y a k o r l a t o d -
nak nevezik; mivel azonban e néven az ú j abb tantervek 
más t ' é r t enek , e gyakorla tokat célzatuk szerint legcélsze-
rűbbnek véltein így nevezni. 
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egységesítés tehát a hangnévre terjed ki, míg 
a hangjegyeknek térbeli elhelyezése egybevág 
a létranem-jelöléssel; a szokott hangírásmódra 
tehát könnyen áttérhet e rendszer az egysége-
sített név megtartásával is, mer t az abszolút 
magasságot jelölő hangnevekre, a létraszerke-
zetek megismertetésére, a módosított hangok 
elnevezésére, az előjegyekre csak azért van 
szüksége, hogy a szokott hangírás szerint is 
megtalálhassuk a do helyét a vonalrendszeren 
s megtalálhassuk a do magasságát — sa j á t 
hangkörünkben. 

Ezt az alapgondolatot Weber a következő me-
netben valósítja meg, melyet a rendszerre jel-
lemző főbb részleteiben közlök, elhagyva az 
egyébként értékes pedagógiai utalásokat s a 
rendszer lényegét nem érintő metodikai mozza-
natokat. 

A) Alsó tanfolyam. 
/. Első év. 

1. évnegyed: az ütemérzék felébresztése; az 
J. hang, s ezen ritmikai gyakorlat; a 2. hang, 
s kapcsolata az 1. hanggal; alkalmazás dalon. 

2. évnegyed: r i tmikus gyakorlat hangsúlyta-
lan hangon kezdve; a 3. hang; alkalmazás 
dalon; a 4. hang; a négylépcsős hangsor; a 
tempó gyorsítása; alkalmazás dalon. 

3. évnegyed: ütemzés a 2-részű ütemben; az 
5. hang; az 5 lépcsős hangsor; alkalmazás 
dalon; a hangmagasság megkülönböztetése; 
hangfejlesztő gyakorlatok; az 1., 2. és 3. hang 
elnevezése (számnevek, szolmizációs nevgk; 
mutatás ujjakkal); gyorsabb tempó-alkalma-
zás dalon; az 1—5. hang nevekkel való éneklése. 

4. évnegyed: hangmegkülönböztetés (folyta-
tólag); dal, ritmikus-melodikus gyakorlatok 
hangnevekkel. 

II. Második év. 
1. évnegyed: a tanult r i tmikai képletek jel-

zési módja; a 3-részű ütem; alkalmazás dalon; 
hangkiilönböztetési gyakorlat (ugrások); erre 
vonatkozó énekgyakorlatok; alkalmazás dalon; 
hangzók éneklése, ütemzés hármas ütemben. 

2. évnegyed: a hangkiilönböztetési gyakorla-
tok folytatása (1, 3, 5=ut, mi, sol); folytatólag: 
2, 4=re, fa; ezekhez ritmikus-melodikus gya-
korlat; alkalmazás dalon; a 3-részű ütem kez-
detleges jelölése (ll | :[ — — stb); a 6. hang; en-
nek alkalmazása énekgyakorlatokon és dalon. 

3. évnegyed: hangkiilönböztetési gyakorlatok 
(1, 4, 6; ut, fa, la); ezek alkalmazása gyakorla-
tokon, dalban; a metrikai "jegyek ismertetése; 
ezek szerint ri tmikai gyakorlatok; az alsó 7. 
lépcső (si); ehhez ritmikai-melodikus gyakor-
latok, a kezdetleges méretjelölés átvitele mé-
retjegyekre; alkalmazás dalon. 

4. évnegyed: a végzett anyag ismétlése; dalok. 

III. Harmadik év. 
1. évnegyed: a hangok melódiái jelzése; az 

1. és 2. hang (olv. gyak.); négyes ütemzés; al-
kalmazás dalon; a 3. hang (olv. gyak.); ritmi-
kai mértékek (érzékeltető gyakorlatok); dalok 
(beemlézés); olvasó gyakorlat az 1—4. hang 
(olv. gyak.); ének gyakorlatokon s dalon való 
alkalmazás. 

2. évnegyed: elébb érzékelteő, majd olvasó 
gyakorlatok az első (1—5. hang terjedelmű) 
hangkörben: (ötödugrás, az 1—3—5. lépcső; dal; 

harmados menetek: 1—4—6. lépcső; 7—2—4—5. 
lépcső; hangzatok elemei); lágy hangnemű 
dallam kialakítása az ismert (2—6) hanglép-
csőkből (érzékeltető gyakorlat); itt lép fel — 
mindennapi gyakorlatként — az 1—4. hanglép-

j csők dallamának az 5. lépcsőre való áthelye-
: zése;'- metr ikai gyakorlat; dal; olvasási gya-
! korlat hármas ütemben; dal. 
| 3. évnegyed: a metrikai felezés (órz. gyak.); 
; s ennek alkalmazása; 
I dalok, olvasási gyakorlatok oly metrikai kép-
; letek begyakorlására, melyek eleddig az érzé-
: kellető gyakorlatokban dolgoztattak fel; ehhez 
| alkalmazott dalok. 

4. évnegyed: a méretegysóg háromszorosa 
(érz. gyak.); olvasógyakorlat hármas ütemben 

j felezett értékekkel; dalok; olvasási gyakorla-
! tok lágy hangnemű tételekben (hangterjede-

lem: re-la); dalok: kánon és kétszólamú dalok. 

B) Középtíuifolyam. 
1. Első év. 

1. évnegyed: a két hangkör összekötése: 

0 — ? ut re mi fa sol 
0 • ! -1 / :t 4 5 
ut r e mi fa sol 
1 2 3 4 5 

| ritmikai, melódiai és harmóniai olvasógyakor-
latok a két hangkörben. 

2. évnegyed: a teljes hangsor, mint melódiai 
egység (érz. gyak., elébb a fentebb bemuta-
tott két részből egybeállítva; majd: ut-re-mi-

2 Arezzói Gvidónál: mutáció! 

V 

Tévednek 
az asszonyok 
ha azt h i sz ik , h o g y a kávépótlé* 
k o k k ö z ö t t m i n ő s é g b e n nincs 
k ü l ö n b s é g . E l l e n k e z ő l e g ! É p 
úgy, m i n t a babkávéná l , v a n 
j o b b é s gyengébb fajta. Ezért 
kell , h o g y mindenki a pénzéért 
mindig a legjobbat köve te l j e é s 
ez az e l ismerten legt isztább, 
l eg f inomabb és l e g k i a d ó s a b b 
m á r k a : a 

Valódi Franck a kávédarálóval 
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fa-sol-la-si-ut néven s számnevekkel is); dal; 
erre olvasógyakorlatok; dal. 

3. évnegyed: folytatólagos érzékeltető és ol-
vasó gyakorlatok teljes hangnemben; dal; a 
méretegység kétszerese és háromszorosa a l h 
hangjegy-forma felhasználásával; alkalmazás 
dalon. 

í. évnegyed: kemény és lágy hangsorok (érz. 
gyak.); dal; tempó- és dinamikai jelölések; ol-
vasógyakorlatok az egységes hangnemben 
(ut-ut); a méretegység hármas oszlása (érz. 
gyak.); dalok. 

II. Második év. 
1. évnegyed: a hangnem kibővítése felfelé és 

lefelé (elébb érz., majd olv. gyakorlatok); 
dalok. 

2. évnegyed: hangsorok éneklése (különböző 
hangfokokon kezdve, egy nyolcadig); dalok. 

3. évnegyed: olvasógyakorlatok a kibővített 
hangnem terjedelmében; érzékeltető gyakorlat 
a méretegység négyes osztására; dal. 

4. évnegyed: a méretegység négyes oszlása a 
hármas ütemben (érz. gyak.); a kibővített 
hangsor; a méretegység négyes osztása (olv. 
gyak.); dalok; az egész- és félhangtávolság; a 
4. lépcső emelése (olv. gyak.); dalok. 

III. Harmadik év. 
1. évnegyed: az uralgó négyes hangjai (elébb 

érz., majd olv. gyak.); alkalmazás dalon. 
2. évnegyed: a 6-részü ütem (érz. gyak); az 

uralgó négyes hangzat képletéi (olv. gyak.); 
dalok. 

3. évnegyed: a méretegység négyes osztása 
ritmikus és melodikus tételekben (olv. gyak.); 
az alsó uralgó hangzat hangjai; a 7. hanglépcső 
leszállítása; a 3 fő hangzat, (ut-mi-sol-ut; fa-la-
ut-fa; sol-si-re-sol); a lágy hangsor felemelt 7. 
hang [érz. gyak.]; dalok. 

í. évnegyed: a méretegység hármas osztása 
(elébb érz., majd olv. gyak.); a hangértékek je-
gyeinek szokott megnevezése (egész, fél, ne-
gyed stb.); ütemfajok, olvasógyakorlat lágy 
hangnemben; triolák; dalok. 

C) Felső tanfolyam. 
# 

I. Első év. 
I. évnegyed: az alaphang (ut) áthelyezése vo-

nalakra ós vonalközökre: 

1. ut az 1. vonalon 2. ut a 2. vonalon 3. ut a.8. vonalon 

4. ut a 4. vonalon 

6. ut az 1. vonal-
közön 

5. u t a z 5. vonalon 

7. ut a 2. vonal-
közön 

ut a 3. vonal-
közön 

három szólamú dalok; kromatikus félhangok 
(érz. gyak.); dalok. 

2. évnegyed: esetlegesen leszállított hangok 

(érz. gyak.) az 1. áthelyezés (ut a 2. vonalon, 
olv. gyak.). 

3. évnegyed: harmonikus gyakorlatok; eset-
legesen emelt hangok ál tal egész hangok fel-
felé (érz. gyak.); olvasógyakorlat az 1. áthe-
lyezés szerint; érzékeltető és olv. gyakorlat 
lágy hangnemben (módosított hangokkal); a 
2. áthelyezés (ut a 3. vonalon); ugyanebben 
lágy hangnemű dallamok esetleges módosítás-
sal; dalok. 

í. évnegyed: 3. áthelyezés (ut a 4. vonalon, 
olv. gyak.); érzékeltető, ma jd olv. gyakorlat a 
lágy hangnem esetleges módosított lépcsőivel; 
dalok. 

II. Második év. 
1. évnegyed: u 4. áthelyezés (ut az 1. vonal-

közön, olvasógyakorlat); dalok. 
2. évnegyed: folytatás; dalok. 
3. évnegyed: lágy hangnem, több módosított 

lépcsőkkel (érz. gyak.); olvasógyakorlati a 4. 
áthelyezés szerint (módosított lépcsők); dalok; 
az 5. áthelyezés (ut a 2. vonalközön, olv. gyak.); 
az abszolút megnevezés (c-hangsor) s a kulcsok 
bemutatása; az abe-böl vett hangsor fel-
hangjai: folytatólagosan az 5. áthelyezés (olv. 
gyak.); dalok; az elő jegyek (a kezdőhang ab-
szolút magasságának megállapítása); hángsor-
(skála-) képzés a lépcsőmódosításokkal; az elő-
jegy mint a főhang magasságának és helyének 
megtalálására vezető eszköz; a skálák rend-
szere: ötöd- és negyedkör; emlékeztető módszer 
arra, hogy az alakító jegyekről a skála meg-
határozható legyen; olv. gyak. az 5. áthelyezés 
szerint kemény, majd lágy hangnemben (olv. 
gyak.). 

4. évnegyed: a 6. áthelyezés (ut helye a 3. vo-
nalközön, olv. gyak.); a 7. áthelyezés (ut hely© 
a 4. vonalközön = 1. vonalon, olv. gyak.); dalok. 

III. Harmadik év. 
1. évnegyed: gyakorlás a kulcsok és elő-

jegyek ismeretében; hangközök. 
2. évnegyed: hangzatok gyakorlatai; rokon 

hangfajok. 
3. évnegyed: moduláló (kitérő) dallamok (a 

főhang áttétele a tétel folyamán); kromatikus 
menetek (érz. gyak.); dalok. 

4. évnegyed: kromatikus menetek (olv. 
gyak.); nehezebb hangközök (elébb érz., majd 
olv. gyakorlatok). 

4. évnegyed: moduláló (a skálákat változtató) 
dallamok; a tanult elméleti anyag összeállí-
tása, rendezése és kiegészítése. 

íme a tanítás anyaga, melyet Weber gazdag 
gyakorlat- és dalkészlet kíséretében s vázlatos 
lecketervezetekben dolgoz föl. 

Ezek ismerete után nem lesz nehéz a Sándor-
féle átdolgozásnak az eredetivel való össze-
hasonlítása : 

A z élet nehéz küzde lmében 
erőhöz, ellenálláshoz segít az Ovomaltine 
— friss tojásból, tejből, dr, Wander- fé ie 
malátából és kakaóból készütt — kon-
centrált tápszer. 

Két étkezéshez elegendő kísérlet i anyagot, népszerá 
ismertetést d í j t a lanu l küld a D r . W A N D E R gyógyszer* 
és tápszergyár r.=t.»Budapest, 41. postahivatal , postaf iók 



1—2. szám. Néptaiiítók Lapja 19 

A Sándor—Horváth-féle átdolgozás termé-
szetét s célzatát az átdolgozok Vezérkönyvébői 
ismerhetjük meg, melynek két kiadása van 
előttem (úgy tudom, nem is jelent meg több 
kiadás). Az első kiadás címe: Vezérkönyv a 
népiskolai énektanításhoz, kiváló tekintettel 
az osztatlan iskolára. Weber I. R. berni zene-
igazgató rendszere nyomán egybeállították: 
Sándor Domokos és Horváth Gyula, szék.-ke-
resztúri áll. t. képezdei tanárok. Eger, 1875. 
(A második kiadás 1878-ban jelent meg). 

Szemlénk alapjául az I. kiadást veszem elő. 
A művet a Gyertyánffylioz ír t igen meleg-
hangú a jánla t vezeti be, mint aki Weber művét 
Sándorékkal megismertette, átdolgozását aján-
lotta s lehetővé tette. 

Az ajánló levél az átdolgozás természetére 
is rávilágít egy kissé, szólván eképen: „Atty'a-
fia ez annak (t. i. az eredetinek), de nem gyer-
meke, még kevésbbó gipszöntetű és csak ki-
magyarsujtásozott hasonmása, hanem test-
vére, ki pirospozsgás magyar dajka emlőiből 
táplálkozva, magyar levegőt szíva, magyar 
szót tanulva tősgyökeres magyar szokások kö-
zött izmosodott férfiúvá; akiben ha van valami 
német, az csak arra szolgál, hogy az által az 
ő magyar-volta annál kitűnőbbé, annál egész-
ségesebben kidomborulttá váljék. És amit mond, 

ráhallgathat a r ra még vagy 8—10 évig 
nemcsak a tanítóképezde és népiskola, melyek-
hez tüzetesen beszél, hanem ráhallgathatnak: 
a felső nép-, polgári- és reáliskolák, gimná-
ziumok stb., szóval mindazok, akik, ha valamit 
a zene nyelvén olvasni akarnak, saját ember-
ségükből és nem súgás u tán akar ják azt 
olvasni." 

A.z énektanítás rendszerei felett tar tot t rövid 
szemle után — mely főként az abszolút és re-
lativ rendszer rövid egybevetését tartalmazza — 
„Általános utasítások" címén igen helyes ala-
pos és ma is megszívlelendő tájékoztatót nyúj t 
az átdolgozás: 1. a hallási gyakorlatokról, 2. 
hangkiilönböztetési gyakorlatokról, 3. a hang-
eltalálási, 4. olvasási, 5. hangjegyzési, 6. hang-
képzési gyakorlatokról és 7. a daltanulmányo-
zásról. 

E rész a Vezérkönyv egyik legértékesebb fe-
jezete. Nem tudom, Sándorék (1875-ben!) Weber 
könyvének melyik kiadását használták vezér-
fonalul; előttem Weber első kiadása lévén, csak 
ezzel összehasonlítva állapíthatom meg, hogy 
ez a rész ilyen tiszta, világos egybeállításban 
Webernél sincsen meg s bár a „rendszer" lé-
nyegét nem érinti, mindenesetre értékes mód-
szerbeli megvilágítását ad ja a felsorolt didak-
tikai egységeknek. 

A részletes utasítás az anyagot — viszo-
nyainkhoz alkalmazottan — 6 évre dolgozza 
fel, imígy állapítván meg az egyes évfolyamok 
feladatait. 

I. év. A tanítványokat annyira kell vinni, 

hogy a természetes hanglépcső 1—6. hangját 
egész biztossággal tudják utánénekelni s hogy 
néhány, ugyanezen hangkörben mozgó dalt be-
tanuljanak. 

II. év. A tanítványoknak a begyakorlott és 
még begyakorlandó dalokhoz és gyakorlások-
hoz való kettős, hármas, négyes ütenyzésben, 
valamint a nyert hangnak az alaphangtól való 
távolsága meghatározásában kell magukat 
gyakorolniok. 

III. év. A négyes és hármas ütenynek a hang-
sor-egységek összevonásának és elkülönítésé-
nek,3 a hangkülönböztetésnek és találásnak 
egész a készségig vitele; az olvasási (hang-
jegyről éneklési) gyakorlatoknak megkezdése 
és keresztülvitele a hanglépcső hat hangjából 
összeállított alakokon. 

IV. év. Az egész hanglépcső s ha az idő en-
gedi egy vagy két esetleges lépcső elsajátítása 
hallási, kiilönböztetési és olvasási gyakorlatok 
által (főhang, vagyis a lépcső kezdő hangja, a 
hangjegyvonalzaton még mindig az elsőre 
esik); a hangjegyzési gyakorlatok folytatása 
három vonalon; a hanglépcső alkalmazása ke-
mény és lágy hangnemben4 írott dalokban; 
kétszólamú éneklés. 

V. év. 1. az esetleges jegyek felhasználása 
hallási és részben olvasási gyakorlatokid; 2. a 
hangképzési gyakorlatok előtérbe léptetendők; 
3. az olvasási gyakorlatokban áthelyezéseket 
kell alkalmazni s belé kell gyakorolni a tanít-
ványokat abba, hogy minden főhang-állásból 
egyenlő könnyűséggel tudjanak énekelni. 

VI. év és ismétlő iskola. A feladat főrészét az 
abszolút jelzés ismerete s az esetleges hangok 
eltalálásában való biztosság elérése teszi; más-
felől — ami egyszersmind az énektanítás vég-
célja is — a feladt abban áll, hogy a ta-
nítványok necsak az önálló éneklésre, hanem 
a daloknak szép, s azok természtével össz-
hangzó előadására is képesíttessenek.0 

Az egybevetés most már önként adódik. 
Nem akarom a túlságos részletezéssel fölösen 
lefoglalni a figyelmet (sem e lap hasábjait) H 
azért csak a végső eredményt vonom le. 

Azzal, hogy Sándorék a 6 osztályú népisko-
lára s ebben is elsősorban az osztatlan isko-
lákra voltak tekintettel: adva volt az a fel-
adatuk, hogy Webernek 10 évi, egységes taní-
tási renszerre aflapított nagyszabású koncep-
ciójában keressék meg a lényeget, válogassák 

5 Metrikai egységekről, összevonásról és elkülönítésről 
van szó! 

• I t t természetesen csak a re-la hangterjedelem jöhet 
figyelembe. 

* Külön kell rámutatnom itt is arra , hogy az abszolút 
elnevezés megismertetését Sándorék is abból a célból lát 
ják szükségesnek, hogy a do helyét megtalálhassuk (V. ö. 
Vk. 127., 133., 135. 11.); s hogy az illető darabot a legalkal-
masabb magasságú hanghói kezdjük. Ebből pedig az kö-
vetkezik, hogy az abszolút megnevezések megismertetése nem 
szükségkép vonja maga után az abszolút nevekkel való 
éneklést, vagyis: abszolút hangjelölés szerint is lehet szol-
mizációs szótagokkal énekelni, megtar tván a do-t minden 
kemény skála első lépcsőjeként. 

R E U M A S 
és idegbajokat fájdalommentesen gyógyít, modern sugaras és villamos 
eljárásaival Dr. RÉH BÉLA ELEKTROMÁGNESES GYÓGYINTÉZETE, 

Budapest, VII., Vilma királynő-út 13. Telefon: József 26—24. 
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ki a legfontosabb részeket, állapítsák meg azt 
a legkisebb mértéket, melyet akkori (kedvező-
nek éppen nem mondható) hazai viszonyaink 
között — hol az anyag jelentékeny megrostálá-
sára olyannyira szükség volt — elvégezhető-
nek tartottak. 

Ebben a kivonatolásban, összesürítő tömörí-
tésben, az anyag redukciójában látom egyfelől 
az eredeti, másfelől az átdolgozott Weber-féle 
rendszer között a főkülönbséget — a mellett, 
hogy az átdolgozok kezében valóban magyarrá 
vált Weber műve — nemcsak a benne felhalmo-
zott dalkészletet, de a technikai gyakorlatokat 
tekintve is. 

És ez nem kis munka volt; érdemes és derék 
dolgot nűveltek magával az átdolgozással is; 
de érdemük, hogy megismertettek a magyar 
tanítósággal egy oly rendszert — legalább 
alapvonalai szerint —, mely a maga idejében ; 
bízvást a legjobban kidolgozott népiskolai j 
énektanítási rendszer volt. 

És nei^ csökkenti Sándorék érdemét az, ha j 
lemondiínk arról, hogy őket e rendszer töké- ] 
létesítőinek tar tsuk, vagy hogy a külföld ő ál- ! 
táluk jutott volna Weber rendszerének fejlet-
tebb, tökéletesebb formájához. 

Én legalább nem látom az átdolgozásban a 
„rendszer" tökéletesítésére való törekvésüket 
s nem olvastam sehol, hogy az ő átdolgozásuk 
„magyar módszer" néven külföldre is eljutott 
volna. 

Ök a rendszer alapgondolatához hívek ma-
radtak, ahhoz valóban kegyelettel ragaszkod-
tak. Miért is változtattak volna lényegesen 
azon, amit jónak tartottak?! 

Ami pedig a külföldi elterjedést illeti, né-
metek lakta országokban Weber eredeti müve 
magától is ismertté lehetett; de ezenkívül Weber 
maga írja a II . köt. 2. részének előszavában, 
tehát már 1855-ben, hogy műve első két részét 
angolra nyomban lefordították. Miért kellett 
volna a külföldnek Webert általunk megis-
merni1! 

Viszont azt azonban meg kell állapítanunk, 
hogy az átdolgozóknak megvolt a hatásuk — 
idehaza. Sok tekintetben elmaradott iskolázta-
tási viszonyaink Weber rendszerének általános 
elterjedését még a Sándorék nyújtot ta minimá-

"lis adagban sem tették ugyan lehetővé: de itt-
ott, egy-egy lelkes tanító mégis csak megtaní-
tott belőle annyit , amennyit megtaníthatott, 
aminthogy megtanítottak más rendszer sze-
rint is. 

Még jelentékenyebb az a közvetett hatás, mit 
Sándorék műve az énektankönyvek folyton 
fejlődő irodalmára tett. 

Már maga Weber az ő eredeti művével érez-
hető hatást gyakorolt Bartalusra s azokra, kik 

Bartalust követték. Tán nem tévedek, ha We-
ber hatását itt-ott jelenlegi Tantervünkön is 
megállapítom. 

A Sándorék Gyakorlókönyvét későbbi kiadá-
saiben Bátori Lajos (a csurgói áll. t.-képző volt 
tanára) dolgozta á t (IV. kiad. 1900), aki a kö-
zépiskolák és tanítóképző intézetek alsó osz-
tályai részére önállóan kiadott „Énekkönyv" c. 
művében is Weber lelkes követője. Ugyanezen 
alapon szerkesztvék Hodossy—Sarudy „Ma-
gyar Énekiskola" c. műve (tanítóképzők szá-
mára), Kecskés Ernő „Ének-gyakorlókönyv" c. 
műve (népiskolák számára), Lovass László 
„Elméleti és gyakorlati énekkönyv" c. műve 
(polg. iskolák számára) stb. 

Üjabb énektankönyveinkben meg éppen az a 
helyes irányzat kezd érvényesülni, hogy a ta-
nulók kézikönyve egyaránt használható legyen 
akár Weber rendszere szerint, akár az ú. n. 
abszolút rendszer szerint s ezekben Weber 
rendszeréből i" meg módszeréből is sok érté-
ket látunk átmentve. 

El kell ismernünk, hogy mindezekben Sán-
doréknak, mint úttörőknek, megvan a maguk 
nagy érdeme. 

* 

S hogy áll ez az ügy Svájcban — ma? 
Gyertyánffy — miként cikkében megírá — 

kérdést tett ez ügyben Balsigerhez, a berni ta-
nítóképző igazgatójához. 

A válasz megérkezett, s Gyertyánffy szí-
vességéből én tájékoztathatom erről t. tanító-
társaimat. 

A régi személyes barátság szubjektív köz-
lései után í r ja Balsiger a következőket: 

. . . „Deine Prage betreffend Gesangmethode 
von I. R. Weber kann ich dahin beantwor-
ten, dass allerdings diese einst sehr gefeierte 
Methode durch neuere Methoden verdrángt und 
ersetzt worden ist. Meines Wissens ist das be-
treffende Lehrmittel nirgends in der Schweiz 
mehr offiziell eingeführt. Aber von den neuen 
Methoden ist manch brauchbare Einzelheit der 
Weberschen Methode da und dort verwendet 
und anerkannt worden. Die Webersche Methode 
ist der praktische Ausbau der Gesanglehre von 
Buss und Niigeli, der Zeitgenoüsen und Mit-
arbeitern Pestalozzis. Sie hat eine Aufgabe er-
füllt und bildet einen markanten Markstein in 
der Geschichte der Pestalozzischen Refor-
men . . . " 

(Weber I. R. énektanítási módszerét illető 
kérdésedre vonatkozólag közölhetem, hogy ezt 
az egykor igen ünnepelt módszert — újabb 
módszerek által kiszorítva — más módszerek 
pótolják. Tudómáson szerint ez a módszer 
Svájcban ma már sehol sincs kötelezően (hiva-
talosan) bevezetve. Azonban a Weber-féle mód-
szer hasznavehető egyes részleteit az újabb 

Zsák, ponyva, gazdasági kötéláru, aratógépfonaf, kévekötő stb. 
legolcsóbb bevásárlási helye 

MOLNÁR GYULA Budapesti" VII. ker., Káróly-körút 5. szám Telefon: József 21—02 és József 115—56. 
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módszerek is elismerik és felhasználják. Weber 
módszere gyakorlati kiépítése a Buss és Ná-
geli — Pestalozzi kortársai és munkatársai — 
énektanának. Ez a módszer betöltötte az ő 
feladatát s igen jellegzetes határkövet alkot a 
Pestalozzi-féle reformok történetében.) 

Örvendek, hogy a Novothny által megindí-
tott eszmecsere e kedves epizódjának tolmácsa 
lehettem, melyben két régi jó barát idő és tér 
távolságainak ködén át, népek zord elszigetelt-
ségén keresztül, egymásra tekint, ismét egy-
másra talál; közel hozta őket ismét — a nép-
iskolai énektanítás ügye. Nekem úgy tetszik, 
hogy Balsiger közlése Tantervünk álláspontját 
is igazolja. 

A hazai tanügyi lapokból. 
A Magyar Paidagogía XXXII . évfolyama 

7—10. számában Prohászka Lajos vezércikke 
Pascalról emlékezik meg, akinek háromszáza-
dik születési évfordulóját a mult évben ünne-
pelte Franciaország. 

A Tanítók Szövetsége folyó évi 2. számának 
vezércikkét Csorba Ödön írta. Ebben ar ra kéri 
a kormányzatot, mondassa ki törvényileg, hogy 
a nem állami tanító mindazokban az illetmé-
nyekben és kedvezményekben részesüljön, mint 
az állami tanító. Simon Lajos hatásos és költői 
felfogású cikk keretében emlékezik meg arról 
a jelentős eseményről, hogy a fővárosi tanító-
ság ú j r a belekapcsolódott a magyar tanítóság 
egyetemességének állandó közéleti folyama-
tába. Háros Antalnak a tanítóképzés reform-
járól í r t rendkívüli értékes tanulmánya mél-
tán ta r tha t igényt a tanítóság általános érdek-
lődésére. 

A Hevesvármegyei Népművelés folyó évi 
februári számának első közleményét Rusztek 
Károly írta „A megfogyatkozott tekintély-
tisztelet" cím alatt. 

A Nemzetnevelés folyó évi 3. számának ve-
zércikke a tanítói egység problémájával fog-
lalkozik. K. K. a katholikus iskolák jelentősé-
gét méltatja. Tower Vilmos a fegyelmezésnek 
az alsóbbfokú iskolákban való természetes esz-
közeiről í r t alapos tanulmányt. 

A Gazdasági Népiskola februári száma a 
gazdasági tanítóképzés reformjával foglakozik. 

A külföldi tanügyi lapokból. 
a) Angol lapokból. 

A közoktatás hatása a gazdasági életre Danisban 
Kétségtelen, — a leginkább életbevágó és 

sürgős problémák egyike, mely minden gon-
dolkozó angol polgárt foglalkoztat, — hogy 
hogyan álljuk ú t j á t azon gazdasági vesztesé-
geknek, melyek bennünket az utóbbi félszá-
zadban értek. A Földmívelők Egyesületének 
(Farmers Union) az a fenyegetése, hogy ha 
az állam támogatást nem nyújt, még több mí-
velhető földet hagynak meg legelőnek, — a 
közvélemény figyelmét a gazdasági életre 
vonta.* Ennek meg is lesz a maga ered-
ménye, ha az általában kialakuló köz-
vélemény, a gazdálkodás beható tanulmá-
nyozását kívánja, tekintetbe véve természe-
tesen az ipar szervezkedését is, — úgyhogy 
az ország a termelési maximumot szántóföld-
jeiből megkapja, és képes lesz tisztességes élet-
feltételek mellett, a dolgozók sokkal nagyobb 
számát fenntartani és foglalkoztatni. 

Ezen a téren megbecsülhetetlenül sokat 
tanulhatunk virágzó kis szomszédunknak — 
Dániának — munkálkodásából. Dániának 
talaja, vagy népének szorgalma nem nyújt 
előnyöket Anglia felett, mégis egyes számada-
tok tanulmányozása komoly gondolkodásra 
indít. 1880 óta a hektáronként learatott búza 
kétszerese az akkori mennyiségnek; kivitele 
élő állatokban és tejtermékekben 1880-ban 
73,000.000 dán korona értékű volt, 1913-ban meg-
haladta a 487,000.000 koronát, mely összeg a 
háború után csak nőtt. Most csak Britanniá-
nak szállított egy év alatt 84.659 tonna húst, 
61.317 tonna vajat, 496,000.000 darab friss és 
70,000.000 darab jegelt tojást. 

Pedig a dán paraszt egész a XVI I I . század 
végéig elnyomva, jobbágyságban élt, a közös 
földet a régi külterjes gazdálkodási módon 
mívelve. Az év nagy részében földesura bir-
tokán kellett dolgoznia, és sem iskoláztatást, 
sem rendes lakást nem nyert. Frigyes trónörö-
kös kormányzása alatt , humánusan gondol-
kodó állam férfiai, Bernstoff, Reventlow, Colb-
jorson csatlakozásával egy nagy reformterve-
zetet sikerült keresztülvinni. A jobbágyságot 
eltörölték, a földet kiparcellázták, nemzeti isko-
lákat alapítottak, és ú j világ kezdődött. Csak-
hogy a nép művelődését, mely természetsze-
rűen bekövetkezett volna, a parasztság felsza-
badítása és iskoláztatása után, megakadá-

* Ugyanis a gyap já ipar fejlődésével Angliában a legelő 
jobban kifizeti mugát, mint a szántóföld. í g y persze nem 
termelnek grbonát , ami gazdasági veszélyt r e j t magában. 
E r re céloz a cikk. Fordító. 
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lyozták azok a vereségek, melyek Dániát a 
napoleoni háborúkban érték. A kopenhágai 
angol támadásra, midőn a dán flottát minden 
előzetes hadüzenet nélkül elsülyesztették, hét 
évi pusztító had j á r a t következett. 1813-ban az 
ország csődbe kerül t és a ziláltság tetőfokára 
hágott, midőn 1814-ben a bécsi kongresszus 
Dániának Svédországtól való elválasztása 
mellett döntött. Nyomor és stagnálás állott be 
minden téren; a kezdeményező erő kihalt; a 
nép lelki fölemelkedettsége, mely a legna-
gyobb szegénység idejében is reménnyel és 
bizalommal töltött el, érzéketlen közönynek 
adta át helyét; az egyszerű élet örömeinek 
szeretetét mesterséges gyönyörök hajhászása 
váltotta fel. 

Mi lehet hát az oka a dán nép helyzetében 
egy század alatt előállott óriási változásnak? 
Hogyan lett Dánia tanult, szorgalmas földmí-
velők országa, melynek népe a világ összes 
földmívelő népénél kedvezőbb életviszonyok 
között él és földjét oly ügyességgel és ered-
ménnyel míveli, hogy a külföldi látogatót 
bámulatba ejti. H a Dániába utazunk, rögtön 
világossá válik a felelet. Ez egy ország, mely 
átér t i teljesen a tanulás, nevelés értókét és ily 
értelemben is cselekszik. Hogy megértsük, 
mikép jutott Dánia ezen igazság megvalósí-
tásához, meg kell ismernünk Grundtvignak — 
„észak prófétájának" főművét — a „Dán Nép-
főiskolai Mozgalmat". Grundtvignak a dán 
nemzeti törekvések megtestesítőjének, fő gon-
dolata volt, hogy a műveltség éppen úgy közös 
birtok legyen, min t a hazai ta la j és necsak az 
egyes tudósoknak, hanem a köznépnek is vilá-
gítson. Eleinte úgy látszott, hogy azt a pesz-
szimizmust, mely sűrű ködként nehezedett a 
nemzeti életre, képtelen lesz eloszlatni. Kitartó 
propagandával, fáradhatat lan munkával, az 
apostoli lelkesedés, a vezetésre született elme, 
legyőzött végre minden akadályt. A nemzeti 
öntudat fölébredése Észak-Schleswig tarto-
mányban, alkalmat adott az első iskola alapí-
tására Roddingban. A tanítványok szinte 
özönlöttek ide, úgy hogy az iskola csakhamar 
jelentékeny szerepet kezdett játszani a dán 
nemzeti nyelv érdekében folytatott küzdelem-
ben, szemben a Kielben tanult, németül beszélő 
hivatalnoki karral. Ettől kezdve már nem volt 
visszatérés. Nemzeti műveltség elnyerésének 
gondolata ragadta meg még a parasztságot is. 

Nagy szerencse a dán népre, hogy a mozga-
lom kezdettől fogva erős lelki támasztékokat 
nyert , úgy hogy az 1848-i vereség, a remény-
telen, de lelkes küzdelem 18<54-ben Németor-
szág ellen már nem tudták megakasztani. A 
fiatal intelligencia legjava a jánlot ta fel ma-
gát a Népfőiskolai Mozgalom szolgálatára, 
annak a biztos tudatában, hogy a parasztság 
iskoláztatása, a falu műveltségének életképes-
sége eredményezheti csak a haza megmenté-

sét. Mindenütt főiskolák alakultak, melyeket 
a nép lelkesedéssel üdvözölt és mindegyikben 
Grundtvig elvei szerint tanítottak. 

Ügy találták, hogy 18—25 éves korban az 
alap megvetésére legalkalmasabb — a törté-
nelem. Az emberi hatalom és társadalmi fej-
lődés bemutatásával, lelkesítő hatásánál 
fogva, ez az a tárgy, mely köré a nevelést leg-
nagyobb sikerrel kell bekapcsolni. Az ÓT 
néhány hónapjában, mindkét nembeli föld-
mívelő i f júság a tantestülettel való szoros 
együttműködés levegőjében él, megismerve a 
hazai és külföldi irodalmat és történelmet, 
ehhez még iskolai és népdalokat, nemzeti tán-
cokat, felhasználja a jól megépített tornater-
met, gyűjtve magának szellemi és testi erőt, 
melyből azután hazatérve földjére, hosszú éve-
ken át meríthet. 

Most már lássuk, mennyiben befolyásolja ez 
a gazdasági életet. Az ország földje túlnyomó 
többségben a parasztok kezében van. Dániá-
ban csak 14% a művelhető földnek van közép-
birtokosok — 150 holdnál nagyobb — kezé-
ben.* 75% • kisbirtok — 15—150 hold, 11% 
törpebirtok 3—15 hold között. Az első osz-
tályba kb. 2000, a másodikba 75.000, a harma-
dikba 80.000 birtok tartozik. A gazdasági viszo-
nyok ilyeténképen való alakulása, egyrészt a 
föld sokkal intenzívebb megmívelésére vezet, 
de másrészt kereskedelmi forgalomtól való 
visszavonulást vonhat maga után, mely 
tönkreteszi a prosperálást, ha a nép nem 
tanult és művelt és nincs meg benne a köz-
érdek iránt való egészséges érzék. És ezt adta 
meg a parasztságnak a „Dán Népfőiskolai 
Mozgalom". A szövetkezeti mozgalomban, a 
kevéssé felszerelt kis farmok is egyesült erő-
vel szembe nézhetnek minden akadálynak és 
ez az együttműködés alapította meg a két leg-
nagyobb dán ipart — a hentes- és vajipart . 
Ha meglátogatunk ilyen ipartelepet, hol a 
községből összejött anyagot feldolgozzák, elbe-
szélgetünk az éleseszű érdeklődő farmerral, 
amint elektromos gépeit, a tiszta, jól felsze-
relt gazdasági épületeket bemutat ja s követ-
jük hasonlóképen önérzetes feleségét az öt-
szobás kényelmes lakásban és halljuk amint 
mindkettő büszkén és örömmel beszél arról az 
időről, midőn a főiskolát látogatták, — meg-
kaptuk mindenre kielégítően a feleletet. 

Bár Dániában a népnevelés, a főiskolákkal 
kezdődött, melyek a legjellegzetesebbek is ma-
radtak, azért korántsem elégedett meg ezzel. 
Elemi iskolái alaposak és modernek. A közép-
fokú oktatásban, mely majdnem teljesem 
ingyenes — Dánia vezet az egész világon. 
23-8% diákjainak közép-, vagy technikai isko-
lába jár. (összehasonlításul: Angliában 5-3%.) 
Az egyetemi látogatás teljesen ingyenes és a 

* Mindenütt nnprol holdakat — acre — értsünk. Ford. 
• | Az 1. Országos Gyermek i igy i Kiál l í táson aranyéremmel és díszoklevél lel k i tüntetve. 

Vas- és rézbútor 
jav í tás é s cs iszo iás , 
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tanulók sokszor 5, 7 sőt 9 évig maradnak 
Kopenhágában. Az ellátás némely int«rnatus-
ban leienek is ingyenes (tanulmányi verse-
nyek döntenek), másutt a szulok jovedeime 
szerint ál lapít ják meg a minimális dí jakat . 

Ily módon áll Dánia gazdasági boluogulása 
mögött a szilárdan megalapozott közoktatás. A 
tudat lanság és butaság káros liatását megtör-
ték. Semmit sem tartanak túl jónak a paraszt 
számára, mert a foidüöz való ragaszkodásával 
forrása lesz a nemzeti vagyonnak. Senki sem 
mondja néki, hogy ha íépá t kapái, akkor 
kárbaveszett r a j t a a tanítás. Jtia szemét a 
földre is szegezi, gondolatai a legmagaszto-
sabb, vagy tudományosabb tárggyal foglal-
kozhatnak. Nekünk pedagógusoknak pedig, 
ha hűek akarunk lenni kötelességünkhöz, tu-
domására kell hoznunk az illetékes tényezők-
nek, hogy amíg azt meg nem tesszük a föld-
mívelők gyermekei számára, amit Dánia m á r 
keresztülvitt, addig az angol gazdasági élet 
tovább folytat ja ú t j á t a pangás és tönk felé. 

(The Schoolmaster 1924 január 18.) 

b) Francia lapokbóL 

Az olasz elemi oktatás reformja. 
Olaszországban 1923 október 1-én kelt királyi 

rendelet újjászervezi az elemi oktatást, amely 
ezentúl előkészítő, alsó és felső tagozatra osz-
lik. Az 5. osztály után következő osztályok 
(nevük classes integratives, de préparat ion 
professionelles, tehát kiegészítő és mester-
ségre előkészítő osztályok) helyettesítik a régi 
rendszerben szereplő népi tanfolyamot (corso 
popolare), amely tulajdonképen csak nagy-
városokban volt életben. 

Gentile közoktatásügyi miniszter most ad t a 
ki az elemi iskolák ú j tantervét az előkészítő 
és a többi öt osztály számára. A hatodik osz-
tá lyra nézve eddig csak az általános képzésre 
vonatkozóan jelent meg utasítás. A szakképzés 
(heti 8 óra) tantervét pedig csak ezután fog-
ják megállapítani. 

A tanterv az előkészítő osztálynak heti 35 
órát , a többieknek heti 25 órát jelöl ki. Az órák 
nagyobb harmadát az eddig helytelenül mellé-
kesnek és majdnem elhanyagolhatónak ta r to t t 
t á rgyak : az ének, a rajz, a szépírás, a szava-
lás, a kertészet, a kézimunka, a torna és az 
egészségi gyakorlatok foglalják le. A tanítók 
a legjobb belátásuk szerint helyezhetik el e 
gyakorlatokat az órarendben. 

Az utasítások folytonos önművelésre, a gé-
pies eljárásokkal való szakításra és lelkese-
déssel való taní tásra hívja fel a tanítókat, 
kiknek „a nép igazi ku l túrá jának eleven for-
rásaiból: a hagyományból ós az irodalomból 
kell meríteniök". 

Az anyanyelv tanulása az alsó tagozat első 

osztályában kezdődik he t i 7 órával s fokozato-
san heti 3 órára csökken a felsőbb osztályok-
ban. A tanterv a nyelvi oktatásban egyszerű-
ségre és fokozatosságra törekszik. A számtan-
ban a cél: keveset, de jól. A taní tónak nem 
szabad a százas körbe lépnie, míg az előző kö-
rökben nehézségeik vannak a gyermekeknek, 
kiket a lehető leghamarabb hozzá kell szok-
tatni a fejszámoláshoz. A történet a negyedik 
osztályban lép föl s a görög és római hősöktől 
kezdve, válogatott fejezetekben felöleli Olasz-
ország történetét egészen a jelenkorig. Ahol 

í még nincs negyedik osztály, ott a harmadik 
i osztályban történelmi olvasmányokat tárgyal-

nak Olaszországnak 1848—1918-ig t a r tó törté-
netéből. A földrajz a harmadik osztálytól 

I kezdve szerepel. A gyermek először arról a 
1 helyről hall, ahol lakik, azután megtanul tér-
j képet olvasni, Olaszországról pedig Európa 
1 többi országaira tér á t . A természettudomá-
; nyokat nagy mértékben csökkentették és na-

gyobb te re t biztosítottak az egészségtannak. 
Különböző ismeretek c ím alatt az erkölcsie, a 
gyakorlati életre vonatkozó fogalmakat és 
bizonyos tudományos adatokat kapnak a gyer-
mekek. 

Különösen az ének és a rajz anyaga bővült 
ki. A t an te rv részletbemenő szabályokat ad a 
háztar tásra , a lélegzésre, a hangkiadásra stb. 
vonatkozóan, amiből látszik, hogy Gentile mi-
lyen nagy fontosságot tulajdonít e tárgyak-
nak. Eredet iek az utasításoknak azok a lap-
jai, amelyek meghatározzák, hogy milyenek 
legyenek „a szórakoztató értelmi foglalkozá-
sok". Ezeket a gyakorlatokat, elbeszéléseket, 
értelmi já tékokat kiterjesztették egészen az 
ötödik osztályig. 

A tan te rv szól a kötelező vallástanítás beve-
zetéséről is s a hi t tanra heti 1—2 órá t szán. A 
miniszter a hitoktatók kiválasztása céljából 
érintkezésbe fog lépni az egyházi hatóságok-
kal. A gyermekek a hit tanórák alól fel is 
menthetők, ha a szülők ezt kérik. A miniszter 
megjegyzi, hogy az elemi tanulmányok alap-
ját és koroná já t tevő vallás oktatására kije-
lölt órák a valóságban többet tesznek ki heti 
1—2 óránál, mert az énekórán egyházi énekek 
is kötelezők, a nyelvi és a történeti órákon 
alkalom v a n a hit hőseivel foglalkozni és a 
szórakoztató értelmi foglalkozások tárgyal 
közt vallási természetűek is szerepelnek. 

I A legfelső, kiegészítő osztályokat illetőleg 
| tervbe vet ték az iskolának a gyárak főnökei-
j vei és a munkaadókkal való gyakori együ t t dol-
• gozását, főleg pénzügyi tekintetben. 
! A minisztertanács hozzájárult a miniszter 
í tervéhez, hogy a tanítók kezdő fizetése 5600 

líra, a fizetésük maximuma pedig 9500 líra 
legyen. 

(Manuel Général de rinstruction primaire 
1924 február 2.) 

D I A T H E R í V i i A G Y Ó G Y I N T É Z E T E r e d n é n y e s e n k c z e i t e t , e k ° r v o s i i 
B U D A P E S alatt: ideges állapotok, álmatlanság, sziv-, gyomor-, epe- | 

» bántalmak, rheuma, izületi betegségek, fagyás, ha jhul- £ V. , V i l m o s c s á s z á r - ú t 1 a . I. e m T e ! . : 1 3 - 9 8 . ( B a z i l i k a m e l l e t t . ) i á s , r e m e k e l , a n e o l k ó ™ állapom bSrbeteSséRek. ' 
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HÍREK. 
A világ legnagyobb iskolája. 

(Hat képpel.) 

New-Yorkban, a világ legnagyobb és legné-
pesebb városában van a v i l ág legnagyobb 
iskolája, amelyet 128 tanerő vezetése alatt 5189 
gyermek látogat naponként. 

A 64 tanteremmel bíró iskolában van külön 
tornaterem és külön játszótér a fiúk és leányok 
számára, külön fekvőkúrára alkalmas termek 
a tüdőbeteg és gyenge gyermekek részére, va-
lamint több m i n t ezer abnormis gyermeket 
befogadni képes tanterem. 

Van kisdedóvoda, két főzőiskola, két varró-
osztály, divatárú- osztály, ké t ácsműhely, 
nyomda, mozgókép, rádiófelszerelés, vonós-
orchester, karének-club, gyermekekből álló 
bank, könyvtár, faiskola stb. 

Hivatásos ápolónőkkel bíró kórház áll a 
gyermekek rendelkezésére, azonkívül külön-
féle kísérleti állomások, laboratóriumok rtb. 

Valóban egész kis mintavárost alkot ez az 
iskola, az ő kiskorú polgáraival, hol az iskola 
fa la i között megtalál ják mindazt , amire egy 
kultúrember igényt tarthat. 

A Néptanítók Lapjáért. 
— Adományok a Néptanítók Lapja előállí-

tási költségeire: Állami elemi népiskola tanító-
testülete Kunágota 17.000 K; Szántay Is tván 
Csongrád 10.000 K ; Feischaakker Mária Alap 
2.000 K; Tantestület Varsány 25.000 K; Márkus 
Elemér Kúnsziget 2000 K; Tóth Rezső Kún-
sziget 2000 K; Vargáné Ka-szak I r m a 1000 K. 

— Az iskolánkívüli népművelés ügyköre. Az 
iskolánkívüli népművelés kérdésének törvény-
hozási rendezését folyamatba tévén, szükséges-
nek mutatkozott ez ügykör megállapításának 
és központi intézésének végleges szabályozása. 
Ezér t gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közok-
tatásügyi miniszter az iskolánkívüli népműve-
lés fogalma alá eső ügykört a következőkben 
állapította meg: analfabéták oktatása, népmű-
velési előadások és tanfolyamok ügyei, nép-
főiskolák, szabadegyetemek, népszerű főiskolai 
tanfolyamok (a „munkásegyetemek", „munkás-
szabadiskolák", „munkásgimnáziumok" stb. el-
nevezés alatt szereplő alakulatok) ügyei, i f j ú -
sági egyesületek és legényegyesületek ügyei, 
a népiskolákkal kapcsolatos i f júság i könyv-
tá rak ügyei, népkönyvtárak, i f júság i és egyéb 
olvasókörök; a nép számára való irodalom 
(sajtó és ismeretterjesztő irodalom), közműve-
lődési egyesületek ügyei, népházak ügyei, a 
külföldön élő magyarságnak az iskolánkívüli 
népműveléssel kapcsolatos kulturál is gondo-
zása, mesedélutánok, műkedvelői előadások és 
tánctanfolyamok ügyei, végül a minisztérium 
diapozitív gyűjteményének kezelése és gondo-
zása. 

Mivel pedig az iskolánkívüli népművelés 
ügye fogalmánál és annál a körülménynél 
fogva, hogy alkotandó törvényének végrehaj-
tása az iskoláztatási kötelesség teljesítéséről 
szóló 1921. év i XXX. t.-c. végrehajtási munká-
lataival kapcsolatos, a fentiekben megállapí-
tott iskolánkívüli népművelési ügykört — je-
lenleg ebben dolgozó személyzetével együtt — 
egyidejűleg a miniszter a keb. VIII. a. ügy-
osztályba osztotta be. 

— Eötvös emlékünnep. Eötvös József báró 
halálának évfordulója alkalmából 1924. évi feb-
ruár 2-án a Magyar Tudományos Akadémia 
üléstermében szép lefolyású emlékünnepet ren-
dezett a Magyarországi Taní tók Eötvös-alapja. 

Az ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdő-
dött, amely u t á n Rákos István kir. tanácsos, az 
Eötvös-alap elnöke mondott nagyhatású meg-
nyitóbeszédet. Józan Miklós unitárius püspöki 
helynök volt az ünnepség szónoka, akinek ün-
nepi beszédét feszült érdeklődéssel hal lgat ta a 
díszes közönség. Eötvös „Végrendelet" című 
költeményét Révfy Géza megzenésítette s ezt 
adta elő ki tűnő összetanultsággal a Tanítók 
Házának i f júság i énekkara. Egy gyönyörű 
költemény mintaszerű elszavalása u tán a Hi-
szekegy eléneklésével é r t végett az ünnepség. 

— Adomány. Szlamek József kántor taní tó 
(Tótszentmárton) 4000 koronát küldött a bugyi 
tanítócsaládnak, ámbár nek i is négy gyermeke 
van. Nemes példa. 

— Magyar tanító halála Amerikában. Az 
amerikai lapok hozták a szomorú hír t , hogy 
december 3-án a halál megváltotta szenvedé-
seitől Daróczy Pált, az Első Magyar Ref. Egy-
ház volt kiváló tanítóját . Daróczy Pál halálá-
nak híre őszinte részvétet keltett Cleveland 
egész magyarsága körében. A jóbarátot, a lel-
kes magya r t mindenki szerette és becsülte, aki 
a hajdumegyei Hajdúböszörményből került 
Amerikába 15 évvel ezelőtt. A Ref. Konvent 
küldte ki a lelkes magya r t a legnagyobb ma-
gyar ref. gyülekezethez. Az Első Ref. Egy-
háznak nemcsak kántortanítója, de jegyzője 
is volt éveken át. A Ref. Énekkarnak karnagyi 
tisztét is betöltötte Daróczy Pál, aki kiváló 
hegedűs is volt, vidámságot vitt a társaságba, 
ahol csak megjelent. Ez az örökvidám ember 
ötesztendővel ezelőtt hir te len búskomorrá lett, 
majd megőrült . Be kellett szállítani a new-
borgi á l lami elmegyógyintézetbe, ahol változó 
volt az állapota, míg végre bekövetkezett 
sok jó b a r á t j a és hálás tanítványa1 őszinte 
bánatára Daróczy Pá l t ragédiájának vége: 
a halál. 

— Halálozások. Takácsy Ferenc állami el. isk. 
igazgató február hó 3-án, életének 71. évében 
Budanesten elhunyt. A meerdicsőült kiválóan 
kénzett, lelkesedni tudó, hivatását szerető és 
kötelessésreit példás pontossággal teb'e^ítő ta-
nító volt. Erős hazafias 'érzése semmiféle meg-
alkuvást nem tűrt soha. Takács}/ a dévai áll. 
tanítóképző-intézetben nye r t oklevelet. Több 
évisr az úiszentannai közs. elemi iskolánál mű-
ködött. ma id érdemeit és kiváló adminisztra-
tív képessée-eit elismerve az aradvármenyei 
kir. tanfelügyelőséghez rendelték be. Évtize-



11—12. szám. Néptanítók Lapja 25 

dekig működött itt Varjassy Árpád, majd 
Kehrer Károly kir. tanfelügyelők mellett, meg-
szerezve a maga részére főnökei és kar-
társai becsülését és szeretetét. Az oláh meg-
szállás alkaimaval Aradról ő is menekülni volt 
kénytelen és Újpesten talált ideiglenes ott-
honra. 'lemetése nagy részvét mellett folyt le. 
Ott volt Kehier Károly újpesti , előbb arad vár-
megyei kir. vezető tanfelügyelő, Ráskó László 
kir. tanfelügyelő, Berwaldszky Kálmán székes-
fővárosi áll. szakfelügyelő, lapunk s. szerkesz-
tője, az újpesti kir. tanfelügyelőség tisztviselői 
kara, de ott voltak a főváros környékén elhe-
lyezkedett volt aradvármegyei tanítók is csak-
nem teljes számban és az újpesti tankerület 
tanítóságának tagjai. A ravatalnál Kehrer 
Károly kir. tanfelügyelő mondott megható 
emlék beszédet. A gyászoló özvegy előtt sokan 
fejezték ki részvétüket. — Balga István, az 
óvodás gyermekek szeretett Pista bácsija, a 
kifogyhatatlan mesemondó, 1924. évi j anuár 
14-én, rövid szenvedés után, 90-ik évében meg-
halt. Az elhunytat a beszentelés után Makóról 
Kúnszentrnártonba szállították, hogy a hosszú 
esztendők fáradalmait a szülőföld ölében pi-
henje ki a feltámadásig. Az elhalt öreg úrban 
Balga Zsuzsanna, a magyar óvónői kar egyik 
kiválósága, édesatyját gyászolja. — A t.-sz.-mik-
lósi r. k. tantestület megtört szívvel tuda t ja : 
szeretett elnöke dr. Kuesera Ferenc pápai 
gróf, a Szent-sír lovagja, ker. esperes-plébános 
és a róm. kath. tantestület elnöke, j anuár hó 
31-én, életének 59-ik, áldozó papságáriak 36-ik, 
a helybeli róm. kath. tantestület elnökségének 
11-ik évében csendesen elhúnyt az Úrban. — 
A Kecskeméti Községi Tanítótestület mély 
megdöbbenéssel és fájdalommal telt szívvel 
jelenti nagyrabecsült és szeretett kartársnőjé-
nek Vasváry Ida közs. tanítónőnek fárad-
hatatlan, munkás életének 54-ik s a tanítói 
pályán hivatásszeretettel eltöltött 33 évi buzgó 
működés után, f. hó 3-án váratlanul történt 
csendes elhunytát. — Mohás György, Bogács 
községnek 32 éven át volt kántortanítója 
tanítói működésének 36-ik, életének 55-ik évé-
ben, f. hó 5-én meghalt. — Varsány község 
(Nógrád vm.) nyug. taní tója Hajmer István, 
aki a tanítói pályán 50 évig működött, 1924 
j anuá r 29-én hirtelen elhunyt. A boldogult te-
metése január 31-én nagy részvét mellett ment 
végbe. — Megszentelt fájdalommal és Isten 
akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy 
felejthetetlen drága férj , édesapa, jó rokon 
idősb Bódiss Géza, ref. kántortanító élete 62-ik, 
tanítói működésének 43-ik évében meghalt. 

Egyesületi élet. 
A „Kansz" elemi iskolák stb. csoportjá-

nak országos tanítói szakköre Ottó Károly 
elnöklésével 1924 január hó 24-én tartotta első 
rendes választmányi ülését. 

Elnök meleg szavakkal üdvözölte az ú j vá-
lasztmányt s annak a reményének adott ki-
fejezést, hogy az 1924. év munkája sikeres foly-
tatását fogja képezni az 1923. évinek. Bejelenti, 
hogy a szövetség elnöksége mindent elkövetett, 
hogy a közszolgálati alkalmazottak nehéz 

anyagi helyzetén könnyítsen. E lépéseinek 
eredménye volt a téli segély engedelyezése 
s a kormánynak azon ígérete, hogy a jövő-
ben az illetmények megállapításánál igyekezni 
fog a régi sérelmes megállapítások folytán elő-
állt helyzeten — méltányosabb emelési kulcs 
alkalmazásával — segíteni. Bejelenti továbbá 

i az elnök, hogy a sok halasztást szenvedett ru-
| házati akció április hó folyamán a szétosztás 
I megkezdésével lebonyolítás alá kerül. A Szö-
| vétség állandó közbenjárása eredményekép a 
l szén- és faellátás is kedvezőbb mederbe terelő-

dött és így minden igényjogosult azt termó-
szetben fogja megkapni. A napirenden lévő in-
denmitási törvényjavaslat tárgyalása kapcsán 

I kértük többek között: a VII. fizetési osztály II. 
és 1. fokozatának megnyitását az igényjogosui-

I tak részére, kértük továbbá a já rás i tanfel-
1 ügyeletnek a tanítóság kívánsága szerinti 

életbeléptetését, a nem állami tanítók család-
tag ja i részére, valamint nyugdíjasok részére a 

I vasúti kedvezménynek visszaállítását; a nem 
állami tanítóságnak a T. 0 . B. A.-ba való fölvé-

j telet, a hadipótlék engedélyezését és a téli se-
gély utalványozásánál történt sérelmes intéz-
kedés orvoslását. 

Tárgyal ta a választmány: Istók László ede-
lényi ref. kántortanító beadványa kapcsán a 
kántortanítók sérelmeit, a poroszloi kartársak 
beadványa kapcsán a nem állami tanítókat ért 
sérelmet a vasúti kedvezmények megvonásával 
s mindnét ügyben a kívánt lépéseket megtette. 

Parlesszák József t i tkár jelentést tesz a helyi 
érdekeltségek újjáalakulásáról. Megalakultak, 
illetőleg új jáalakul tak: az újpesti, kispesti, er-
zsébetfalvai, csepeli, nagykanizsai helyiérde-
keltségek. Azzal a kéréssel fordul az ország 
tanítóságához, az iskolák igazgatóihoz, hogy 
a „Néptanítók Lapja" 1923. évi 46—47. számá-
ban közzétett felhívás alapján tegyék lehetővé 
a vezetőségnek, hogy a hátralévő nagy kérdé-
seink megoldásáért folytatott küzdelmet azzal 
a biztos tudattal vívhassa tovább, hogy abból 
az ország minden egyes tanítója kivette a maga 
részét. 

Fe lh ív ja a tagokat a tagsági dí jaknak pon-
tos lefizetésére, amely 1923 évre: 1240 korona 
rendes tagsági és pótdíjból s 500 korona ön-
adóból állott, amely összeg a tagsági díjtól el-
térően a csoport pénztárába (Köpe Jenő pénz-
táros, Budapest, V, Hold-u. 16, kultuszminisz-
térium) fizetendő. Felhívja továbbá a tago-
kat, hogy kísérjék figyelemmel a Néptanítók 
Lapjá t , amelynek megértő támogatása lehetővé 
teszi, hogy soraink eljussanak kartársainkhoz. 
Végül felhívja a figyelmet a negyedévenkint. 
2000 koronába kerülő „Kansz" című lapra (V, 
Ilonvéd-u. 10.), amely szövetségünk minden 
egyes lépéséről, eredményéről hűségesen tájé-
koztat ja kartársainkat. 

— A Kansz óvónői Szakköre f. hó 1-én a 
Nemzeti Tornacsarnok vívótermében igen jól 
sikerült teadélutánt rendezett. A magas művészi 
nívón álló műsor igaz gyönyörűséget szerzett a 
jelenvoltaknak s szűnni nem akaró tapssal ho-
norálták Járai Janaschek István, Gábriel Fe-
renc és Zsámboki Miklós zeneakadémiai taná-
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rok nagyszerű zongora-, hegedű- és gordonka-
számait, Szabóné Harmath Anna énekmű-
vésznő sok melegséggel előadott á r i á j á t és 
Vághy Panni színművésznő kedves aprósá-
gait. A Szakkör ezúton mond hálás köszönetet 
az előadóművészeknek, kik a jótékonycélra 
való tekintettel teljesen gratis a jánlot ták fel 
közreműködésüket a vezetőségnek. 

„KANSz" tanítói és tanítónői műsoros estély. 
Folyó hó 8-án Kispesten a „KANSz" tanítói és 
tanítónői szakköreinek ottani t a g j a i fényes 
erkölcsi és anyagi sikerrel végződött műsoros 
estélyt rendeztek. Ezen estélyen közreműködött 
Murgács Kálmán, a neves dalszerző, aki sa já t 
hegedűkísórete mellett saját szerzeményű ku-
rucosan bús vagy harcra tüzelő dalai t nagy 
sikerrel adta elő. A klasszikus dal és ének 
Telegdi-Roth Margi t liangversenyénekesnő aj-
kán csendült meg, aki Sámson és Delila áriájá-
val és Kacsóh Pongrác dalaival mély hatást 
ért el. Pongrác Géza Liszt H-moll bal ladájának 
előadása során bebizonyította, liogy hangszeré-
nek máris teljesen kiforrott művésze. Vidám 
hangulat keltéséről Simó Ágnes állami óvónő 
a székely népéletből vett és teljes hűséggel és 
eredetiséggel előadott magánjelenete gondos-
kodott. Varjas Antal hol víg, hol a meghatott-
ságig szomorú dalai t véget érni nem akaró 
tapsorkán jutalmazta. A nyolc kispesti úri-
leány által bemutatot t szép régi magyar palo-
tás tánc nemcsak szemet-lelket gyönyörködte-
tett, de hazánk mai szomorú sorsát ismét 
eszünkbe jut ta t ta . 

Irodalom. 
A Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság 

lapjai. 
Az ország minden részéből jönnek az öröm-

teljes és elismerő szavak azért, hogy a Gár-
donyi Géza Irodalmi Társaság megindította 
szépirodalmi és társadalmi folyóiratát : a „Ma-
gyar Család"-ot és gyermeklapját : a „Képes 
Kis Lap"-ot. Igen nagy az érdeklődés. Külön-
böző módokat a ján lanak a terjesztésre. Mi 
azt hisszük, minden mód jó arra , hogy ezek a 
lapok eljussanak a szépirodalmat szerető, 
megbecsülő családok kezébe s hogy a gyer-
meklap egy-egy számát repesve v á r j a vala-
mennyi magyar iskolásgyermek. Kedves 
módja az is az előfizetők gyűjtésének, ha ki-ki 
jó barát jának és ismerőseinek címeit beküldi. 
Nem különben a gazdaköröknek, kaszinóknak, 
olvasóköröknek címeit. Az összes hazai napi-
lapok is elismerően nyilatkoztak a G. G. I. T. 
lapjainak a tartalmasságáról és színvonaláról. 
Arra törekszenek, hogy l a k a i k a t minden szám-
mal magasabb színvonalúvá tegyék. Ki akar ják 
érdemelni a közmegbecsülést. Törekvéseiket 
azonban csak úgy koronázza siker, ba a tanító-
ság minden tagja átérzi nemes kötelezettségét a 
Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság törekvései-
vel szemben. Dolgoznunk kell a taní tói becsü-

letért, mert ha már megindították lapjaikat , 
minden tanítónak kötelessége azoknak terjesz-
tése. Ügy a szépirodalmi, mint a gyermeklapot 
jónevű írók í r j ák . Mutatványszámot szívesen 
küld a kiadóhivatal (VIII., Üllői-út 4. szám, 
I I . em.). (Sn) 

A Képes Kis Lap, előttünk fekvő 1. és 2. 
száma változatos, gazdag tar ta lmával , szép ki-
állításával megragadja az olvasó figyelmét. 
Ámde nemcsak a tartalom irodalmi for-
mája , művészi külseje az, ami t mi vizsgálat 
alá kell vennünk, hanem a nevelői célt is, 
amely felé a gyermeklap szerkesztőjének töre-
kednie kell. Örömmel á l lapí t juk meg, hogy 
ebben a tekintetben is elsőrangú tényező ez a 
Képes Kis Lap. Egy szó, egy mondat nem for-
dul elő benne, mely a magyarság, a jóizlés, a 
pedagógiai kívánalom tekintetében kifogásol-
ható volna. 

A magyar taní tóság Gárdonyi Irodalmi Tár-
sasága azzal a céllal, hogy nemcsak az intelli-
genciát, hanem a nép rétegeit is bevonja a 
nemzeti műveltség szférájába, indította ú tnak 
ezt a lapot, s talál t minden tekintetben olyan 
rátermett szerkesztőre, mint amilyen Havas 
István. Az ő elérhető ideális ólma az, hogy a 

i magyar nép gyermeke, míg l ibát őriz a mezőn, 
kezében ta r t j a a Képes Kis Lapot és olvas és 

i művelődik. S e célkitűzésben csodás egyértel-
i műséTgel állt melléje a tizenhatezer m a g y a r 

tanító. Százával kanja a buzdító, lelkesítő soro-
| kat, tanítóktól, szülőktől, olvasóktól egyaránt , 
i Es-ész legendás nekilmzdítással állunk i t t 
| szemközt, mint örvendező szemtanuk. Az elve-

szett olvasók százezreit fogja megszerezni ez a 
lap — a m a s y a r népben. Előfizetési á ra : ne-
gyedévre 4000 K. 

Gyermek H : r l ap . Ezzel a címmel múlt év de-
cember havában ú j gyermeklan indult meg 
Kelemen Andor kitűnő szerkesztésében. A lap 
tar ta lma gazda<? és változatos. Előfizetési á r a 
negyedévre: 12 000 K. Szerkesztőség és kiadó-

i hivatal : VI., Rózsa-utca 111. szám. 
Szülői értekezletek. Fogl J ános áll. polgári 

fiúiskolái igazgató „Szülői értekezletek" című 
műve kapható a szerzőnél (Tapolca, Zalam m.) 
2100 korona ellenében bérmentve. 

Tanítók tanácsadója. 
Állami téli gazdasági iskola 

Somogyban. 
Irta: Sípos Csávyi János, főjegyző (Csököly). 

Kovács Pál csurgói gazdasági tanár az el-
múlt 1923. év telén a téli szokásos gazdasági is-
meretterjesztő szabadelőadásai alkalmával 
minden egyes adott esetben követendő példa-
képen állította oda hallgatói elé a holland és 
dán kisgazdákat és meggyőző érvekkel ismer-
tette előttük a falusi téli gazdasági iskolák 
kisgazdaképző erkölcsi nagy jelentőségét. 

Többszöri szabadelőadási alkalmával a csö-
• kölyi gazdák előtt addig-addig ismertette a 
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nála megszokott meleg szeretettel a holland 
és dán kisgazdasági viszonyokat, amíg az elő-
adó ebbeli fáradozásait a község lakossága, 
azzal honorálta, hogy a község érdemes elöl-
járósága és képviselőtestülete 1923. év dec. 
16-án tartott közgyűlésén egyhangú, lelkes ha-
tározathozatal mellett kimondotta, hogy Csö-
köly község aranyszemű homokján a dán téli 
gazdasági iskolákhoz hasonlóan, mintagazda-
sággal egybekapcsoltan egy téli gazdasági is-
icola felállítását óhajtja. 

A község érdemes elöljárósága és képviselő-
testülete a községükben szervezendő téli gaz-
dasági iskola épületeinek felemelésére felaján-
lotta a község kellő közepén fekvő, mintegy 
3 kat. holdat kitevő üres, teljesen sík felületű, 
egyenes, téglányalakú szép közterét s a köz-
ségtől 500 lépésnyire fekvő, saját tulajdonát 
képező 15 kat. hold kiterjedésű szántóföld terü-
letét pedig teljesen díj talanul engedte á t a 
mintagazdaság felállítására. 

A község képviselőtestülete által meghozott 
egyhangú, lelkes határozat ú t ján ajánlotta fel 
Szabó Sándor helybeli róm. kath. plébános 103 
kat. holdat kitevő gazdaságát és Joó József 
helybeli birtokos is 30 kat. holdat bocsájtott 
évi haszonbér mellett kincstári kezelésre a téli 
gazdasági iskola mintagazdaságának fejlesz-
tésére. 

Fentiek alapján a Csököly községben felállí-
tandó téli gazdasági iskolával kapcsolatos 
mintagazdaság céljaira 3 kat. hold belsőség és 
összesen 1Í5 kat. hold szántóföldi terület en-
gedtetik át kincstári kezelésre. 

A Csököly község képviselőtestülete által ho-
zott egyhangú határozatról Kovács tanár je-
lentést tett felettes főhatóságának, az előljáró 
földmívelésügyi minisztérium szakoktatásügyi 
főosztályának, amelyet az akceptált s hozzá-
járul t Csökölyben a téli gazdasági iskola fel-
állításához.. A földmívelésügyi minisztérium 
1924. év január 9-én kiküldötte Székely Jenő 
földmívelésügyi miniszteri tanácsost, mint az 
országos téli gazdasági iskolák szervezőjét, to-
vábbá Czvelkovits Ferenc miniszteri osztály-
tanácsost, Sztankovits János miniszteri taná-
csost, keszthelyi gazdasági akadémiai igazga-
tót, Fodor Jenő somogyszentimrei földmíves-
iskolai igazgatót és Kovács Pál gazdasági ta-
nárt Csököly községbe a téli gazdasági iskola 
felállítására. 

A miniszteri kiküldöttek egyhangúlag el-
fogadták Csököly község érdemes elöljárósá-
gának és képviselőtestületének az a jánla tá t s 
egyben kimondották Csököly községben a téli 
gazdasági iskola megalakulását. A földmíve-
lésügyi minisztérium Csököly községben a téli 
gazdasági iskolában való elméleti tanítás meg-
kezdésére s az iskola vezetésére Pápáról ki-
küldötte Gábor Dénes m. kir. gazdasági segéd-
tanárt . 

örvendetes dolog, hogy Somogy megyében, 
a nagyatádi járásban, Csököly községben 
nagyatádi Szabó István földmívelésügyi mi-
niszter választókerületében állíttatott fel a 
kisgazdák továbbképzésére a mintagazdaság-

gal kapcsolatos első téli gazdasági iskola. Ez-
időszerint a Csököly községben felállított áll. 
téli gazdasági iskola nemcsak Somogy megyé-
ben, de az egész Csonka-Magyarországon az 
egyedüli állami iskola, amelyben a kisgazda-
képzés elméleti tanítás mellett, még mintagaz-
dasággal is el lesz látva. 

Kovács tanár kezdeményezése után a mező-
gazdasági népkultúra ezután mélyen bele-
vágja a kapáját a töretlen aranyszemű csö-
kölyi ugarba s a jövőben mély barázdába já-
ra t ja a kisgazdák ekéit. Küzdelmes volt Ko-
vács tanár munkája a csökölyi kisgazdák kő-
zött, amellyel is az ország újjáépítését akar ja 
előmozdítani. A küzdelem eiedménnyel jár t és 
Kovács tanár érdeme, aki lángoló hazaszere-
tetével, lelkének egész tudását vitte harcba 
Csököly községben, a téli gazdasági iskola fel-
állítása érdekében. Kovács tanár 12 évi itteni 
működése mellett hervadhatatlan érdemeket 
szerzett magának a kisgazdák kioktatása te-
rén, az ő érdemeit növeli a csökölyi téli gaz-
dasági iskola felállítása is. 

Néhány szó a tehenészetről. 
Ki tehenészetet akar fenntartani, annak fő-

törekvése kell hogy legyen, a minél nagyobb 
tejhozam előállítása. Ez számos tényezőtől 
függ, melyek betartása biztosítja a teljes si-
kert. Egyik fontos tényező, hogy minden nap, 
legyen az ünnep, vagy vasárnap, tél vagy nyár, 
mindig pontosan ugyanazon órában és percben 
kezdjük a fejést mindig egyazon tehénnél. Mert 
ha korábban fejnénk, kevesebb lenne a tej, míg 
ha később végeznők a munkát, a következő 
fejéskor szenvedne a tejbőség hiányt. De na-
gyon bőven tejelő állatoknál az is megtörtén-
hetik, hogy hosszabb ideig már nem bírják 
visszatartani tejüket, a csecsbimbók zárószerve 
meg-megnyílik és néhány csepp tej kicsurog, 
mi azután hiányzik a fejőkében. Némely tehén, 
ha pontos fejőidőhöz van szoktatva, csökö-
nyössé válik s ha egyszer-másszor korábban 
vagy későbben ül a lá ja a fejő egyén, vissza-
ta r t ja tejét egészen vagy részben, mi mindig a 
tejelékenység romlását okozza. Néha csak erő-
szakos rendszabályokkal, vizeslepedővel való 
letakarással, a hátgerincnek hideg vízzel való 
öntözésével vagy egyéb kínzóeszközökkel, avagy 
drága kedvelt abrakkal lehet a tehenet tejének 
leadására bírni. 

Fontos, hogy teheneinket csak fejés után etes-
sük s azután itassuk meg; — hol önműködő ita-
tok állanak a tehenek rendelkezésére, ott ter-
mészetesen evés közben is kielégíthetik szom-
jukat, mert így állnak legnyugodtabban s nem 
kapkodnak fejükkel ide-oda takarmány után, 
vagy rúgnak, döfnek szomszédjuk felé, ha az 
eleségüket meg aka r j a dézsmálni. Persze emel-
lett fontos, hogy az istálló, melyben a fejés 
eszközöltetik, bögöly-, légy- és szúnyogmentes 
legyen, mert ha ily vérszívó rovarok nyugtala-
nít ják a tehenet, az farkával csapkodni fog s 
nemcsak a fejőszemély munkáját nehezíti meg, 
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de a tejet is és annak tisztaságát is esetleg 
veszélyezteti, azért homályosítsuk be a helyisé-
get, fessük kékre a falakat, helyezzünk el ma-
dárenyvvel beken,, vesszőket (.légyfogókat) mi-
nél nagyobb számban, szellőztessünk s alkal-
mazzunk ajtó- s ablakokon szúnyoghálókat stb. 

Ha etetés után fejnénk, bizony nem egy ké-
nyelemszeretőbb tehén elúnná a fejőre való vá-

. rást s leheverednék, ennek tőgye, farka esetleg 
trágyás lenne 08 vagy újból kellene mosni, 
vagy peuig piszkossá válnék a tej . Hogy a vem-
hességben nagyon előrehaladt tehén nehéz vem-
hével inkább fekszik, mint áll, az több, mint 
bizonyos. Hogy ha pedig — mit gyakorlatom-
ban szintén lát tam — etetés és i tatás közötti 
időben fejnek, akkor a szomjas állatok nyug-
talankodnak, tipegnek-topognak, bőgnek, far-
kukkal csapkodnak, kivált ha sós vagy egyéb 
vizet kívánó takarmányt (p. o. nagyon szá-
raz szénaféléket vagy melasszét stb.) kaptak. 
Már pedig ily körülmények között a kifejés 
nem lehet teljes és tökéletes. 

Minden bizonnyal legjobb, ha minden tehenet 
mindig ugyanazon egyén feji ki, aki a fejés-
ben bizonyos tökélyre vitte, egész marokkal fej, 
nem húzza, hanem nyomja s ki-ki nyitva tenye-
rét ezen mozdulattal igyekszik a tejet a togy-
ből kivonni. Továbbá keresztbe fej, t. i. egy-
szerre a mellső jobb és a hátsó bal, vagy a 
mellső bal és a hátsó jobb csecset fejvén, mert 
ily működés által az egész fejés ideje alatt 
izgatódván a tőgy mindkét rekesze, azt nagyobb 
tejkiválasztásra ós tökéletesebb tejleadásra 
serkenti. 

Tej képződésre kiválóan alkalmas takarmá-
nyok, jó, tiszta, friss, de nem túlhideg, sem 
meleg víz i tatása is jótékonyan befolyásolja a 
tejelékenységet, valamint a jó, szelíd bánás-
mód, az istálló rendes, egyenletes hőmérséklete, 
a tisztaság, a gondozás, bő s száraz almozás és 
a tiszta, egészséges levegő. 

Legnagyobb befolyással vari azonban a teje-
lékenységre az egyedi takarmányozás, t. i. min-
den tehén külön kapja meg tejképző képességé-
nek megfelelő kosztját, kellő minő- és mennyi-
ségben, hogy bőtejelő maradjon, de el ne híz-
zék, mert ez nemcsak a tejelékenység rovására 
megy, hanem a fogamzást is megnehezíti, sőt 
teljesen meg is szüntetheti. 

Nagy tejhozamú családból származó tehenek 
bő tejelők lesznek, azért ilyeneket beszerezni s 
ilyeneket nevelni, tenyészteni legyen főtörek-
vésünk. Ezt gondos tenyészkiválasztással érhet-
jük el s ha azon iparkodunk, hogy a köztenyész-
tésre használt bika is úgy anyai, mint apai 
részről jó tejelő szülőktől származzék. 

(Barázda.) F. 

— Nagy István, Littke. — A Magyar-Holland 
Kultúr gazdasági Részvénytársaság felhívást 
intézett a népoktatás terén működő kartársak-

hoz, hogy a részvénytársaság most kibocsátott 
részvényeiből jegyezzenek. A részvények 2000 
koronás kibocsátási áron szerezhetők meg, de 
csak f. é. március 15-ig, a Magyar-Holland 
Kultúrgazdasági R.-T-nál (VIII., Üllői-út 4. 
szám, II. em.), mely kívánatra bárkinek küld 
részvényjegyző ívet. Az itt nevezett kultúr-
gazdasági részvénytársaság fontos és országos 
érdekű közművelődési célokat tűzött ki, mely-
nek gazdasági eredményeiből a nyereség 
10°/o-a jut tanítói célokra és egy, a mindenkori 
közgyűlés által megállapítandó összeg, a Taní-
tók Szövetségházának alapja javára. 

Szerkesztői üzenet. 
Hű olvasó. Köszönjük az elismerést. „Kül-

földi tanügyi lapokból" című rovatunk való-
ban a tudományos körökben is feltűnést kel-
tenek. Eddig is kiváló szakférfiak írtak e ro-
vatba. Ezentúl pedig ebben a rovatban Kun-
falvi Rezső, budapesti állami főgimnáziumi 
tanár fog í rni az angol tanügyi mozgalmakról; 
aki évek hoszű során át tartózkodott Angliá-
ban és alapos ismerője az angol és az amerikai 
iskolaügyi viszonyoknak. 

Hivatalos rész. 
RENDELETEK. 

750/1924. eln. szám. 

I . 

Valamennyi főt. egyházi főhatóságnak. 
Az 1923. évi XXXV. t.-c. 11. §-ának rendel-

kezése alapján a tanügyi közigazgatásban fo-
ganatosított szervezeti változásokra vonatkozó 
és valamennyi alárendelt hatósághoz, hivatal-
hoz és intézethez küldött rendeletemet van 
szerencsém a főt. főhatósággal szíves tudomá-
sul tisztelettel közölni és felkérni, méltóztassék 
e közlemény alapján nagybecsű intézkedéseit 
megtenni. 

Budapest, 1924. évi február hó 6-án. 
A miniszter helyett: 

Petri s. k. államtitkár. 

igazgató: l ü i f Á « i u M < a A # j 9 n A n i Q 9 Rendszeres elemi és IV. közép* 
Dr. Révész Margit i C l i i sk. oktatás testileg gyengén 

TELEFON 137-84. f S u A » m a l i e * 9 l i a l Á l * 9 l i n i fejlett, ideges, nehezen ne* 
Zugliöet, Remete-Út 18. y y t i r i " C E l S i . a i i g W l l M H l vélhető gyermekek részére. 
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II. 
Valamennyi alárendelt hatóságnak, hivatalnak 

és intézetnek. 
Az 1923. évi X X X V . t.-c. 11. §-ának rendel-

kezése folytán a csonka vármegyék tanügyi 
közigazgatásában is szervezeti változásokat 
kellett eszközölni. Ezeket a változásokat múlt 
évi december hó 23-án 140.394. szám a la t t kelt 
rendeletemmel már foganatosít tat tam. Midőn 
e változásokat az alábbiakban tudomás végett 
közlöm, felhívom Címedet, hogy a jövőben eh-
hez tar tsa magát és hivatalos irataiban az idé-
zett törvény által megállapított címzést hasz-
nálja. 

Egyesít tetet t : 
1. „Győr, Moson és Pozsony közigazgatásilag 

egyelőre egyesített vármegyék" kir. tanfel-
ügyelői hivatala; székhelye Győr; 

2. „Nógrád és Hont közigazgatásilag egyelőre 
egyesített vármegyék" kir . tanfelügyelői hiva-
tala; székhelye Balassagyarmat; 

3. „Borsod, Gömör és Kishont közigazgatási-
lag egyelőre egyesített vármegyék" kir. tan-
felügyelői hivatala; székhelye Miskolc; 

4. „Szatmár, Ugocsa és Bereg közigazgatási-
lag egyelőre egyesített vármegyék" kir. tan-
felügyelői hivatala; székhelye Mátészalka: 

5. „Szabolcs és Ung közigazgatásilag egyelőre 
egyesített vármegyék" kir. tanfelügyelői hiva-
tala; székhelye Nyíregyháza; 

6. „Csanád, Arad és Torontál közigazgatási-
lag egyelőre egyesített vármegyék" kir. tan-
felügyelői hivatala; székhelye Makó. 

Ezekkel szemben: 
7. „Komárom és Esztergom közigazgatásilag 

egyelőre egyesített vármegyék" közigazgatási 
bizottsága; székhelye Esztergom. Közlekedési 
és elhelyezési okokból Esztegom vármegye te-
rületére az esztergomi, Komárom vármegye te-
rületére a tatatóvárosi kir. tanfelügyelői hiva-
tal fennmaradt, 

Budapest, 1924. évi február hó 6-án. 
A miniszter helyett: 

Petri s. k. ál lamtitkár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 15.000/1924. IX. számú körrendelete a nem 
állami tanintézetekről és azok alkalmazottai-
ról vezetett központi nyilvántartás kiegészítése 

tárgyában. 

I . 

Valamennyi alárendelt hatóságnak. 
1. Az ország területén fennálló és a hitfeleke-

zetek, a törvényhatóságok, a községek, a társu-
latok, egyesületek, jogi személyek, magánosok 

á l ta l és egyéb mindazon nem állami és nem az 
ál lam kezelése a la t t álló alapok és alapítvá-
nyokból fenntar to t t összes nyilvános jellegű: 
jogi, bölcsészeti és kereskedelmi akadémiák,, 
fő- és algimnáziumok, fő- és alreáliskolák, 
felsőkereskedelmi iskolák, leányközépiskolák, 
tanár- , tanító-, tanítónő- és óvónőképzőintéze-
tek, felső nép- és polgári iskolák, gyógypedagó-
g ia i intézetek, alsófokú ipar- és önálló gazda-
sági ismétlőiskolák, elemi iskolák, óvodák, 
menházak, szeretetházak és árvaházak (ameny-
nyiben tanfolyamuknál fogva ezen tanintéze-
tek körébe tartoznak) állásainak és az azokon 
alkalmazott személyzet létszámának megálla-
pí tása céljából elrendelem, hogy ezen taninté-
zetek fenntartói az alábbiaknak megfelelő egy-
szeri jelentést tegyenek. 

E rendelkezés nem vonatkozik 
a) az állami tanintézetekre, 
b) a kormány kezelése alat t álló közalapok-

ból és közalapítványokból fenntar tot t taninté-
zetekre, 

c) azon tanintézetekre, amelyekben kizárólag 
csak szerzetesrendi alkalmazottak vannak é& 
végül 

d) a Budapest-székesfőváros által fenntar to t t 
tanintézetekre, illetve az azokban alkalmazott 

! személyzetre. 
2. A fenntartók jelentéseiket felelősség terhe 

mellett oly időben tartoznak elkészíteni, hogy 
azok a szabályszerű hivatalos úton az illetékes 
iskolai felügyelőközeghez (királyi főigazgató, 
kir . tanfelügyelőség stb.) legkésőbb 1924. évi 
március hó 1-én beérkezzenek. 

A gyógypedagógiai intézetek jelentéseiket 
közvetlenül hozzám terjesztik fel. A jelentés, 
amelyről külön nyomtatvány nem készült, a 
mellékelt minta szerint állítandó össze. Szöve-
gében szorosan alkalmazkodni kell a min ta 
szerinti szöveghez. Tehát nemcsak a választ 
kell tartalmaznia, hanem a kérdéseket is szó, 
szám és betű szerint . 

Az alkalmazottak nevénél különösen fontos, 
hogy a teljes név kiirassék (férjes nőknél a f é r j 
te l jes neve mellett a feleség teljes leánykori 
neve). 

4. A jelentést minden tanintézetre nézve kü-
lön-külön kell megtenni. 

5. Jelen egyszeri jelentési kötelezettség nem-
csak a már meglevő, hanem a jövőben felállí-
tandó ú j tanintézetek fenntar tóira is ki terjed, 
mihelyt tanintézetük a nyilvánossági jogot 
megkapta. 

6. Az illetékes iskolai felügyelőközegnek (ki-
rá ly i főigazgató, kir . tanfelügyelő) feladata a 
jelen rendelet végrehaj tása során gondoskodni 
arról , hogy 

a) jelen rendeletem az érdekelt iskolafenn-
tar tókkal kivétel nélkül közöltessék (ennek a 
feladatnak reg-könnyítése céljából jelen kör-
rendeletet egyidejűleg a Néptanítók Lapjában 
is közzététettom); 

b) az érdekelt fenntar tók jelentési kötelezett-
ségüknek a kitűzött határidőben kivétel nélkül 
eleget tegyenek; 

c) a beadott jelentések adata i felterjesztés 
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előtt a valódiság szempontjából általa felül-
vizsgáltassanak. 

7. A felülvizsgált jelentések összegyűjtve, 
eredetben, összefoglaló iratjegyzék kíséretében, 
egy ügyszám alat t „a IX. ügyosztály haszná-
la tára" feltűnő jelzéssel oly időben terjeszten-
dők fel, hogy azok hozzám legkésőbb 1924. évi 
március hó 15-ig beérkezzenek. 

II. 
Valamennyi főtiszt, egyházi főhatóságnak. 
Van szerencsém Címet felkérni, hogy az 

I. a la t t közölt körrendeletben foglaltaknak 
megfelelő intézkedéseket saját hatáskörében 
megtenni méltóztassék. 

Budapest, 1924. évi február hó 11-én. 

Minta a 15.898/1924. IX. V. K. M. sz. rendelethez. 

B E J E L E N T É S 
r ó l 

(mely tanintézetről.) 

Kérdés: Válasz: 

1. A tanintézet helye (helység, utca, házszám): 

2. A tanintézet helye: 
a) mely községbe: 
b) mely vármegyébe: 
c) mely m. kir. állampénztár: 

körzetébe tartozik? 

3. A tanintézet jellege: 
minősége (foka): 

4. A tanintézet fenntartójának 
a) neve (pontos címe): 
b) lakása (székhelye, helység, ucca, ház-

szám): 

5. A tanintézet anyagi ügyeinek intézésére 
hivatott szerv 

a) pontos meghatározása: 
b) hivatali helye (helység, utca, házszám): 

6. A tanintézet 
a) mely kezdő hatállyal: 
b) mely számú rendelettel: 

kapott nyilvánossági jogot? 

7. A tanintézetben az összeírás idején 
a) hány: 
b) melyik csoportba: 

(óvónői, tanítói, tanári stb.) tartozó állás van 
rendszeresítve? 

8. A 7. pont alatt kimutatott állások jogerő-
sen és külön-külön mikor (év, hó, nap) szervez-
tettek? 
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Kérdés: Válasz: 

9. A 7. pont alatt kimutatott állások száma 
' 1923. évi július hó 1-én is ugyanennyi volt-e? 

Ha több volt, az azóta megszűnt állások mi-
kor (év, hó, nap) szűntek meg? 

10. Van-e a tanintézetben altiszti (pedellus), 
iskolaszolgai vagy hasonló állás rendszeresítve? 

Ha van: 
a) mennyi ezeknek a száma az összeírás 

idejében? 
b) külön-külön milyen állások ezek? 
c) külön-külön mikor (év, hó, nap) szervez-

tettek? 

11. A 10. pont alatt kimutatott állások száma 
1923. évi július hó 1-én is ugyanennyi volt-e? 

Ha több volt, az azóta megszűntetett ily állá-
sok mikor (év, hó, nap) szűntek meg? 

12. Az összeírás idején a tanintézetnek hány 
•osztálya van: 

E pontra nézve csak a polgári és középfokú, 
vagy ezzel egyenrangú tanintézeteknél kell 
nyilatkozni. 

13. A tanintézet —alkalmazottainak nyugdíj-
jogosultsága szempontjából — hová tartozik? 

14. Tagja-e a tanintézet az Orsz. tanári nyug-
díjintézetnek, vagy az Orsz. tanítói nyugdíj-
és gyámalapnak? 

Ha nem: miért nem? 

15. Fizet-e oda nyugdíj intézeti járulékot? 
Ha nem: miért nem? 
Ha igen: mely m. kir. állampénztár ú t ján? 

16. A tanintézetnek a 7. pont alatt kimutatott 
rendszeresített óvónői, tanítói, tanári stb. állá-
sai a bejelentés idejében külön-külön név-
szerint, mily minőségben, mely alkalmazottak-
kal vannak betöltve, mikor (év, hó, nap) szü-
lettek ezek és alkalmaztatásuk végleges-e vagy 
ideiglenes? 

17. Mióta (év, hó, nap) állanak a 16. pont alatt 
felsorolt alkalmazottak a tanintézet szolgálatá-
ban és jelenlegi működésük heti elfoglaltsága 
külön-külön mily mérvű (óraszám)? 

Az óraszámra nézve az alsófokú népiskolák 
•(óvodák) alkalmazottaira nézve nem kell nyi-
latkozni. 

18. A tanintézetnek a 10. pont alatt kimuta-
tott rendszeresített altiszti stb. állásai a be-
jelentés időpontjában külön-külön névszerint 
— mily minőségben — mely alkalmazottakkal 
vannak betöltve; mikor (év, hó, nap) születtek 
ezek; alkalmaztatásuk végleges-e vagy ideig-
lenes és mióta (év, hó, nap) állanak a taninté-
zet szolgálatában? 
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Kérdés: Válasz: 

19. Van-e a tanintézetnek a 16. és 18. pontok 
alat t kimutatott alkalmazottakon kívül más 
alkalmazottja is, kinek részére állás rendszere-
sítve nincs1? 

H a van: névszerint kik ezek, mikor (év, hó, 
nap) születtek, mi alapon, mily minőségben és 
mióta (év, hó, nap) állanak ezen tanintézet 
szolgálatában és het i elfoglaltságuk mily mérvű 
(óraszám) ? 

Az óraszámra nézve az alsófokú népiskolák 
(óvodák) tanszemélyzetére és az altisztekre 
stb.-re nézve nem kell nyilatkozni. 

20. A 16., 18. és 19. pontokban kimutatott 
alkalmazottak közül vannak-e olyanok, 

a) kik tagjai valamely szerzetesrendnek: 
b) kik az ezen tanintézetben történt alkal- ( 

maztatásukon kívül valamilyen egyházi vagy 
világi tisztséget viselnek: 

c) kiknek nyugdíj jogosultságáról az inté-
zet többi alkalmazottaitól eltérően történt gon-
doskodás: 

Ha van: 
a) névszerint kik ezek: 
b) melyik szerzetesrendnek a tagja i? 
c) hol és mily tisztséget viselnek? 
d) nyugdíjjogosultságukról mikép történt 

gondoskodás? 

21. A szó alat t i tanintézet fenntar tó ja ezen 
tanintézeten kívül még mily tanintézeteket 
ta r t fenn? 

Az ezekről szóló bejelentéseket mikor és mely 
hatóságnak küldte meg? 

Kelt 1924. évi hó. .n . 

Hivatali 
pecsét. (aláírás.) 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1S24. évi 149.794/923. számú rendelete 

az állami és községi elemi iskolai tanítóknak 
és polgári iskolai tanároknak a „Falu" Orszá-
gos Földmíves Szövetség által rendezett nép-
művelési és egészségügyi kiállítások munkájá-

ban való közreműködése tárgyában. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfel-

ügyelőségi kirendeltségek vezetőjének. 

A „Falu" Országos Szövetség az Országos 
Stefánia Csecsemővédelmi Szövetséggel és az 
egyes vidékek kul turál is és gazdasági intéz-
ményeivel karöltve, több mint 50 helyen rende-
zett a falufejlesztés, népművelés és népegészr 
ségíigy érdekében vándorkiállí tást . A kiállítá-
sokon a „Falu" ismeretterjesztő vándorgyüj te-
ményén kívül bemutatásra kerültek az illető 
vidékek háziipari, gazdasági és ipar i termé-
kei, a kulturális csoportban pedig az iskolák 
növedékeinek ra jza i , szlöjdmunkái s a helyi 
vonatkozású kul turál is emlékek és tárgyak. Az 

eddigi kiállí tásokat az iskolák növendékei i» 
megtekintették tanítók vezetésével és így a 
Fa lu Szövetség akciója szervesen bekapcsoló-
dik az iskolák működésébe. 

A kiállítások vezetősége a tanítónőket és; 
tanítókat az előkészítés munká jába is rend-
szerint bevonta s különösen mint a kulturális-
csoport szervezői, a tanárok és tanítók, csekély 
kivételtől eltekintve, buzgón fáradoztak a ki-
állítás sikerének előmozdításán. 

Minthogy a szövetség kiáll í tásait eddig is a 
tanárság és tanítóság segítségével rendezte, 
felhívom az állami és községi polgári iskolák 
tanára i t (nőit), valamint az ugyanilyen jellegű 
elemi iskolák tanítói t (nőit), hogy az eml í te t t 
kiállítások helyibizottságainak munká jában , 
különösen a kulturális és iskolai csoportban, 
mindenütt intenziven vegyenek részt. Nem ké-
telkedem abban, hogy a kiállí tás tar tama a la t t 
az iskolahelyiség átengedése következtében a 
taní tás alól esetleg felszabadult tanerők a szü-
net alatt a Szövetség. adminisztratív működé-
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sét is teljes munkaerejükkel támogatják s a 
kiállítást a tanulóif júságra nézve oly módon 
igyekeznek gyümölcsözővé tenni, hogy a kiállí-
tást csoportosan látogató növendékeknek ma-
gyarázó előadást tar tanak. 

Végül szükségesnek tartom megemlíteni, 
hogy abban az esetben, ha a kiállítást csak 
iskolahelyiségek igénybevételével lehet meg-
tartani, az oly időben rendezendő, amikor a 
tanítás rendjét legkevésbbé zavarja . 

Budapest, 1924 január 19-én. 
Dr. Petri Pál s. k., államtitkár. 

•8587/924. III—b. sz. 
A Magyar Irodalmi Társaság kiadta a 

„Napkelet Könyvtára" sorozatában Madách 
Imre: Az ember tragédiája című művet (Cen-
tennárium kiadás). A művet Tolnai Vilmos 
rendezte sajtó alá és a mű Madách örökbecsű 
alkotásának első szövegkritikai kiadása. 

Minthogy az irodalomtörténet tanításának 
csak hasznára válnék, ha az iskolai oktatás-
ban, Madách művének ismertetésénél, ez a 
kiadás vétetnék alapul, annak az iskolai 
i f júsági és tanári könyvtárak részére való 
beszerzésére felhívom az érdekeltek figyelmét. 

A mű alapára 2 K, a jelenlegi szorzószámmal 
szorozva, bolti ára ma: 4400 K. 

Megrendelhető a Magyar Irodalmi Társa-
ságnál is (Budapest I., Döbrentei-utca 12. sz.). 

Budapest, 1924. évi január hó 31-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Czakó Elemér h. államtitkár. 

Felelős szerkesztő: Körösi Henrik. 
Segédszerkesztők: 

Moravitz Lajos és Berwaldszky Kálmán. 

"STUDIUM 
K Ö N Y V E S B O L T 
B U D A P E S T , M Ú Z E U M s K Ö R Ú T 21 
T E L E F O N 186=87 

V É G V Á R I : T E R S E K . 
(HANGOK A VÉGEKRŐL) 

Megjelent háromféle kiadásban: egyszerű papis 
roson alapára —.80 K, okmánypapiroson alaps 
ára: 1.— K, merített papiroson 1.20 K. Mai szors 
zófzám : 3500. — K.iphaíó bármelyik könyv* 
kereskedés útján, vagv közvetlenül a fenntemlített 
könyvesboltban. ISKOLÁK, egyesületek részére 
nagyobb példányszám rendelése esetén kedvezményt 

biztosítunk. • 

»A magyar géniusz teremtő ereje a magyar ver» 
selés nemes egyszerűségével kevés költőnél páro^ 
sul fenségesebben, mint Végvári költeményeiben... 
Ezeknek a verseknek egyetlen igaz magvar ember 
asztaláról sem szabad hiányozniok.« (A Végvári 
versek első kiadásához dr. Raffay Sándor ev. 

püspök úr által írott előszóból.) 

A »Studium« nagyrészt erdélyiekből alakult 
új vállalat. 

Vidéki megrendeléseket gyorsan és pontosan 
elintéz. 

P Á L Y Á Z A T O K 
E rovat alatt közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

A gyöngyössolymosi róm. kath. iskolaszék 
-az újonnan szervezett V. tanítói állásra már-
cius 8-ig pályázatot hirdet. Kötelességei díj-
levél szerint. Törvényszerinti fizetés állam-
segéllyel és lakbér. Választás március 9-én. 
Fölszerelt kérvények a róm. kath. plébániára 
címzendők. Állás március 15-én elfoglalandó. 

A felsőmocsoládi ref. egyház pályázatot hir-
det a nyugdíjazás folytán megüresedett kán-
tortanítói állásra. Főbb javadalmi tételek: 15 
pozsonyi mérő rozs, 20 font só, 10 font faggyú, 
húsz font hús, 6 öl tiizifa, 10 k. hold föld mun-
kájával együtt, minden gazdától egy felöntő 
zab, egy felöntő csutás kukorica. Kötelessége 
a törvényben előírt. Állás 1924 május 1-én el-

foglalandó. Pályázati kérvények jelen hirde-
tés megjelenése után két héten belül e címre 
küldendők: Reform. Iskolaszék, Felsőmocsolád, 
Somogy vm. (817) 

Tiszaeszlár — szurkostanyai községi iskolá-
hoz helyettes kerestetik folyó iskolai évre. 
Kérvény és feltételek községi iskolaszéknek 
küldendők Tiszaeszlár. (819) 

A sári-i (vasút Alsó-Dabas) kath. iskolánál 
megüresedett férfitanítói állásra a lap megje-
lenésétől 15 napon azonnali elfoglalással pályá-
zat hirdettetik. Lakbér, fizetés törvényes. Szö-
vetk. közreműködés előny szép mellékessel. Vá-
laszbélyeges kérvények Iskolaszékhez. (822) 

jó és rossztartású gyermekeknek. Z a n d e r fe lnőt teknek is. H ő , é s f é n y t ü r d ő k izületi és r h e u m i s 
betegségek ellen. Vízkúrák, maszázs, inhala tor ium, üdítő sovánvítás, napfürdő, villaraozás 

D r . M A N D L E R O T T Ó g y ó g y i n t é z e t é b e n B u d a p e s t , IX . k e r „ Kálv in . tér 1 0 . s z á m . 
Bejárat Ráday.utca ( G A Z D Á K BIZTOSÍTÓ S Z Ö V E T K E Z E T E pa lo tá jában) . Telefon : József 3—75. 

T a n í t ó k n a k é s h o z z á t a r t o z ó i k n a k k e d v e z m é n y i 
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Magyarnándori róm. kath. iskolaszék pályá-
zatot hirdet tanítónői állásra. Fizetése tör-
vényszerű. Lakása 1 szoba, konyha, kamra. Ok-
mányok a hirdetés megjelenésétől számítva 
8 napig küldhetők. Iskolaszék. (837) 

A bagi róm. kath. V-ik tanítói állás lemon-
dás folytán üresedésbe jött, melyre pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás: törvényes fizetés, 
lakbér és kertilletményváltság, kötelességek 
díjlevél szerint. Pályázat 1924 február végéig. 
Elnökség. (835) 

Kiskajdacspusztai rk. elemi iskolához pá-
lyázhatni március 10-ig. 8 hl. búza, 12 hl. rozs, 
4 hl. árpa, 4 hl. szemes tengeri, kettő tehén-
tartás, tüzelő szükség szerint, lakás, ker t Kér-
vények Perczell Lajos földbirtokos úrnak cí-
mezve R. kath. Plébániának, Kajdacs, Tolna 
megye küldendők. Elnökség. (831) 

Hegyhátkisbér r.- kath. Iskolaszéke kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 
kétszobás lakás melléihelyiségekkel. Helyi ja-
vadalom 35 egység. Jelenlegi osztálytanító 
megválasztása esetére pályázat hirdettetik 
egyúttal az osztálytanítói állásra is, melynek 
javadalma kétszobás lakás mellékhelyiségek-
kel. Egyik szoba bútorozva. Fizetés törvényes. 
Mindkét állásnál kötelesség díjlevél szerint. 
Választás március 3-án d. e. 10 órakor ének-
próbával. Utazás nem téríttetik meg. Válasz-
bélyeg melléklendő. Állás március 10-én elfog-
lalandó. Pályázatok március 2-ig bezárólag 
Zrínyi József isksz. elnök címére Baltavár 
küldendők. (826) 

Boldvai (Borsod vm.) ref. második tanítói 
állásra — a törvényes fizetés mellett — pályá-
zatot hirdetek. Csak tanítónők pályázzanak. 
Határidő: e hirdetés megjelenésétől két hét. 
Iskolaszék. (825) 

A kocsi ref. egyháznál elhalálozás folytán 
megüresedett a IV. tanítói állás. Fizetés: 1. 
Törvényben megállapított minimum az egyház 
részéről. 2. Államsegély. 3. Egy szobából álló 
lakás. 4. Egynegyed hold k e r t A szükséges 
okmányokkal, egészségi állapotot igazoló 
orvosi bizonyítvánnyal felszerelt kérvények 
Ref. Esperesi Hivatal, Szomód, (Komárom m.) 
küldendők. Csak férfitanítók pályázhatnak. 
Személyes bemutatkozás kívánatos. Pályázati 
határidő: február 20. Ref. Iskolaszék. (832) 

Rákoskeresztúri rk. Iskolaszék újonnan szer-
vezett V. férfitanítói állásra pályázatot hirdet. 
Fizetése, lakbére törvényes. Szabályosan fel-
szerelt kórvények a hirdetmény megjelenésétől 
számított 10 napon belül a fenti Iskolaszéknek 
küldendők. (818) 

A völeseji (Sopron vm. u. p. Lövő) róm. 
kath. elemi iskolánál oszt. tanítóhelyettesi 
állásra, március l-re pályázatot hirdet az 
Iskolaszék. Fizetés: havi 150.000 korona és a 
kántortanítónál ebéd. Lakásul egy kis szoba 
a szükséges bútorzattal. 

A karcagi református egyház pályázatot hir-
det egy halálozás és egy nyugdíjazás folytán 
megüresedett tanítói állásra. Javadalom: a 
minisztérium által megállapított helyi hozzá-
járulás és államsegély. Kötelessége: az Iskola-
szék által kijelölt osztály és egy vasárnapi 
iskola vezetése. Okmányolt pályázatok e hir-
detés megjelenését követő 8 nap alatt a kar-
cagi református iskolaszékhez küldendők. Me-
nekült, B-listások előnyben. (824) 

A zemplénmegyei, monoki rk. hitközség kán-
tortanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalma: törvényszerű lakás, 8 magyar hold 
szántóföld, párbér 42 mázsa rozs, stóladíjakból 
a mai pénznek megfelelően 600.000 korona. Pá-
lyázati határidő március 10-ig bezárólag, mélá-
idéig a kérvények, válaszbélyeg csatolásával, 
a monoki rk. Iskolaszék elnökéhez küldendők. 
Kommunizmus alatti magatar tás egyházható-
ságilag is igazolandó. Énekpróbával is egybe-
kötött választás március 12-én délelőtt 10 óra-
kor lesz. Pályázók útiköltség megtérítésre nem 
számíthatnak. Megválasztott kántortanító köl-
tözködési költségeihez hitközség legfeljebb 
100.000 koronával járul hozzá. Az állás április 
2-án elfoglalandó. Iskolaszéki elnök. (829) 

A mohácsi r. kath. Iskolaszék egy belvárosi 
tanítói ál lásra pályázatot hirdet. Javadalom: 
A r. kath. hitközség pénztárából a hivatalba-
lépés napjától számítva évi 1200 korona kész-
pénzfizetés és 360 korona lakbér havi előleges 
részletekben. 15 hold (1200 négyszögöllel számí-
tott) tanítói földilletmény haszonélvezete, 
melynek összes adóját és az ármentesítési 
költségeket a haszonélvező tartozik fizetni. Az. 
állásra csak férfi oki. tanítók pályázhatnak. 
Pályázati határidő 1924 február 22. A kellően 
felszerelt folyamodványok a r. kath. Iskola-
szék elnökségéhez küldendők. Az állás 1924 
március 1-ón foglalandó el. Egyéb kötelessége^ 
díjlevélben lesz részletezve. (834) 

Pályázat a szentgáli ref. II . kántortanítói ál-
lásra. Javadalom: 1400.68 K. Lakás: 3 szoba, 
konyha, mellékhelyiségek. Államsegély. Sze-
mélyi pótlék: 9024 négyszögöl szántóföld. (Évi 
haszonbére 14 q. búza, és 14 q. rozs.) Ezért 235 K. 
levonatik. 10 q. rozs. 10 ürméter tűzifa beszál-
lítva, szükséghez képest felvágva. Kötelessége: 
az Iskolaszék által rábízott osztályok (III—IV.) 
és ismétlősök oktatása. Az istentiszteletnek 
kántort illető részét hetenként felváltva vé-
gezni. Lelkész akadályoztatása esetén és a 
kanonikusórákon az istentisztelet végzése. 
Stólát köteles a másik kántorral mindenkor 
megosztani. Áz egyházi törvények, szabályren-
deletek, helyi szokások által előírt mindenféle 
kántortanítói, esetleg egyházjegyzői teendők. 
Énekkar vezetés. Belmissziói és egyházépítő 
munkákban részvétel és a lelkésznek segédke-
zés. A tanköteleseknek templomba való felve-
zetése. Pályázati okmányok: oklevél, szolgá-
lati-, más egyházmegyéből eskütételi-, orvosi-, 
kommunizmus alatti magatar tás t igazoló ha-
tósági- és lelkész-, születési-, házasságkötési-, 
családi viszonyokat feltüntető-, az egyházi 
törvény VI., 21. §-ában megkövetelt képesítést 
már most igazoló bizonyítványok, a pályázat 
megjelenésétől számított 14 nap alatt a vesz-
prémi református egyházmegye esperesi hiva-
talához Alsóörs, Zala megye küldendők. Az 
állás azonnal elfoglalandó. 



11—12. szám. Néptanítók Lapja 3 5 

H I R D E T É S E K 
A hirdetésekben közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

i 

Megvételre keresek rövid, kereszthúros, mo-
dern zongorát. Ajánlatokat kérek ár és gyárt-
mány megjelölésével. Schillinger József. Szeg-
halom. 

Cserél 2 tanerős áll. iskolától igazgató, kies, 
erdős helyről, szép lakással, kántoriért 4 hold, 
tűzifa, gyümölcsöskertek élvezetével, lakással, 
állomással, mellékessel bíró helyre. „Erdélyi" 
címre lap kiadójába kéri. 

Gyakorlattal bíró oki. tanítónő helyettesí-
tene vármegye vagy járási székhelyen oly ta-
nítónőt, aki rövid időn belül nyugdíjaztat ja 
magát. Szíves megkeresést „Tanítónő 373" jeli-
gére a kiadóba. (828) 

Cserél áll. óvónő Dunaharasztiból, beosztott ; 
óvónővel, kinek bérlakása van és vasúti meg-
álló. Békés, Csanád, Csongrád, Pest, Szolnok, 
Heves, Fejér, Bihar megyékbe. Dunaharaszti 
Rákóciliget, Budainé. 

Róm. kath. segédkántortanítót keresek. Fize- . 
tése: külön szoba, rendes ellátás, 30.000 K. \ 
Azonnal elfoglalható. Hevescsány, Petróczy. 

(820) 

Szerény igényű keresztény tanítónőt keresek 
3 gyermek mellé. I—II. polg., I. elemi és zon-
gora tanítására. Cím: Rack Lajos intéző 
Nagyfapuszta u. p. Algyő, Csongrád vm. (827) 

Jó zongorista szerény igényű, házias nevelő-
nőt keres gyermeke mellé Székely főjegyzőné, 
Hajdúszoboszló. (821) 

Színpad nélkül is előadható irredenta ver-
ses jelenet 5 fiú részére, portóval 2000 koronáért 
kapható. Nagy Dénesnénél, Dunabogdány. (823) 

Jóhangú segédkántort keresek. Teljes ellá-
tás. Ajánlatokat képesség, igény megjelölésé-
vel Tóth Lajos róm. kath. kántorhoz Hódmező-
vásárhelyre. Személyesen megjelenők előny-
bem (836) 

Nevelőnőt keresek három gyermekemhez. 
Ajánlkozik igényeiket közöljék. Oklevél szük-
ségtelen. Bardóczy, Szűcsi u. p. Apcz, Heves 
vármegye. 

Keresek intelligens árva leányt 3 éves gyer-
mek mellé. Csányi ügyvéd, Tapolca. (790) 

Fiatal tanítónő gyermekek házi tanítását 
vállalja. Rigó Terézia, Cegléd, Szép-u. 17. (840) 

Erőshangú, értelmesen éneklő, tanülni sze-
rető, zenei érzékkel bíró segédkántort keresek. 
Beleznay Mór főkántor Jászberény. Fizetés 
megegyezés szerint. 

Stampay János „Énekek és Imák" című 
könyve, 272 oldallal, bolti ára erős bőrpapír-
ban kötve 9 0 0 0 K és fűzve 6 0 0 0 K. Rendelőknek 
20"/o engedmény. Kapható: Stampay Sándor 
igazgató-tanítónál Budapest, X., Román-u. 2. 
szám. (800) 

Keresek négy- és kétéves leánykáim mellé 
okleveles óvónőt. Ajánlatokat kérek Báron és 
Weltlinger címre Szombathely. (839) 

Okleveles _ róm. kath. tanítónőt keresünk 
azonnali belépéssel, egyszázezer korona kezdő-
fizetés, teljes ellátással, harmadik polgárista 
leányunk, negyedik elemista fiúnk mellé. Né-
metnyelv, zongoratudás megkívántatik. Fény-
képes ajánlatokat, Büchlbauer Lajos uradalmi 
főintéző címen Tiszainoka, Szolnok megye ké-
rek. ___ (761) 

Murgács Kálmán dalai minden könyvkeres-
kedésben kaphatók. 

Hazafias ünnepélyek alkalmára melegen 
a jánl juk Sávoly Lajos: „Tavaszi felhők" című 
egyfelvonásosát (10 férfi és 2 nőszereplő). Meg-
rendelhető: „Esztergom" szerkesztősége, Esz-
tergom, Kossuth-utca 30. Alipára 30 fillér. 

GYÜMÖLCSFÁK 
4—7 kg búza áron. VADONCOK minden nem-
ben szemzésre, ezre 1 '/2 q. Körte, alma, áttüzs 
delésre 80 kg GLEDITSCHI A- és AKÁC-

CSEMETÉK fél áron 1 
Viszonteladóknak 10°/o engedmény! Rendelések 
50c/o beküldése ellenében. Névjegyzék kapcsán 

biztosíttatnak NOVOTHNY faiskolában. 
RÁKÓCZIFALVA (Szolnok mellett) 

0rbán és^eeger 
zongora' és hangszerkészítők 

Budapest VII, 
Nyáv*uica 14. 

Telefonhívó : J ó z s e f 45—48. 

Inté/.eíek régi e l ismeri hnngsze r -

szál l i lója Az ö s s z e s h a n g s z e r e k 

javí tása , h a n g o l á s a vétele, e l a d á s a 

és becse ré lése . heK ben és v idéken . 

1913. évi k iá l l í táson ki tüntetve 
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Amer ika i REFORM MÜFOS-SPECIALITÁSOK 
Foghúzás, fogtömés. 
A tanítóság közismert fogászat i 

intézete 

Bentist FENYVESI MENYHÉRT 
Budapest, ÍX, Ráday-u. 5. 

(Kálvin-tér mellett.) 

orgona- es orgonasíp 
készítő válllaata p i t t l e r g á n d o r 

Erzsébetfalva (Budapest melleit), Erzsébet-u. 23. 

O r g o n a p ó t s í p o k r f . i i n u í í 

O R G O N Á K 
készítése, ólaiakításő, tisz-
títása és hangolása szak-
szerű k i v i t e i b en, ju-
tányos á r a k msllett. 

Költségtervezet 
díjtalan. 

A l a p í t h a t ó t t ! 9 i O - b e n 

Iskolapadok, iskolabútorok, torna-
szerek, atietikai cikkek gyártása 
L O P O S G Y U L A Budapest, III, Bécsi-út 85. sz. 

Költségvetés díjmentes. Telefon: 113—44. 

CSALADI - ISKOLAI -
S Z Í N H Á Z I MOZIT 
AKAR? ÍRJON? 
H A T S C H E P Í F A R K M H Q Z B P E S T 
IV. KÁROLY- KÖRÚT 26. 

Váradi Miklós és társa Barakovits 
m ű o r g o n a « é p i t ő k 

Rákospa lo t a - l J j f a lu 
(Budapest mellett) 

Klapka György-utca 52. 
Készítünk pneumat ikus és e lekt romos 
rendszerű orgonákat bármilyen nagy-
ságban és kivitelben. Úgyszintén mo-
dern gépezetes orgonákat. Mindennemű 
ocgonasípokat és elektromos fúj tatós 
berendezéseket stb. Vállalunk javí táso-
kat, átépítést , tisztítást, hangolás t és 
orgonák jókarbantar tását . Tervekkel és 
költségvetéssel készséggel szo lgá lunk . 

O R G O N A . 
= j a v í t á s o k a t é s hango lásokat , ~ 

valamint új orgonák és homlokzatsípok ké5 

szítését vállalja 
HARMONIUMOK 
állandóan kaphatók 

Alapít tatott 1919-ben. 

S z i j j á r t ó B é l a 
orgonaépítS 

PÉCS, Jókai, tér 11 

ORSZÁGH SÁNDOR 
ES FIA 

orgona- és harmoniumgyár 
R á k o s p a l o t a - Ú j f a l u 
E ö t v ö s u t c a 93. s z á m 

Budapest mellett 
a nyugat' pályaudvartól a C 

kocsival a végállomásig. 
Alapíttatott 1861-ben. 

Vállal új orgonákat, homlokzatsípokal, 
i i r p n a - á í é p í t é s e k e t ( v í z n y e r ő r e , cső-

rendszerre), művészi kivitelben. 

Dr. I C o g u t o w i c z ICároly 
egyet , tanár 

űj iskolai atlaszainak 
kiadóla, 

a Magy. Kir. Állami Térképészet k iadásában 
m e g j e l e n t : 

Népiskolai Atlasz 
a IV—VI. osztályok számára 

8 térképlappal, grafikonokkal. Ara 2000 korona. 
Min. eng. száma: 122350/923. 

Bevezetés céljából mutatványpéldányt küldünk. 
Egyéb k iadványok: 

Magyarország polit ikai kéz i térképe 800 korona. 
Európa politikai kéz i térképe. 1 Elfogytak 1 
Zsebatlasz 1122. évre (Magyarország). [ Új kiadás 
Zsebatlasz 1923. évre (Európa). ) sajtó alatt! 
Zsebatlasz 1924. évre (A4 világrész). 11,200 korona. 

Iskolai falitérképek: 
Magyarország polit ikai térképe. Eng. s z á m a : 

37995/922. Összehajtható vászonszegéllyel40.000kor. 
Vászonszegéllyel, lécekkel 50.000 „ 

Magyarország ezeréves sorsa. Enged, .szarna 
138.364—923/VIII/a. Felvonatlanul 8400 korona. 
Lécekkel 28.000 korona. 

E KIADVÁNYOK FŐELÁRUSÍTÓJA: 
K Ó K A I LAJOS k ö n y v k e r e s k e d é s e 
Budapest IV, Kamermayer Károiy-utca 3. sz. 

Árváltoztatások joga fenntartva 1 

Magyar T u d o m é n y o s Társulatok Saj tóvál la la ta Rí. Budapest , Múzeum-körűt 6- — Igazgató : S z a b ó T . István. 
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Néptanítók Lapja 
Szerkeszti és kiadja a magyar királyi vallás: és közoktatásügyi minisztérium. 

SZERKESZTŐSÉG: M. kir. vall.- és közokt. miniszt. 
Budapest V, Báthory-u. 12. III. em. 20. — Tel.: 68-18. 

KIADÓHIVATAL: M. Tud. Társ. Sajtóvállalata Rt. 
Budapest VIII, Múzeum-kőrút 6. — Tel.: J. 72-06. 

Megkaphatja minden elemi népiskola, tanító-és kisdedóvóképzőintézet, 
nemkiilö .ben valamennyi egyházi főhatóság, tanfelügyelőség és tanfel-
ügyelói kirendeltség. A lap megküldése iránti kérelmek az elemi népiskola 
fennállását igazoló s az illetékes tanfelügyelő által láttamozott községi 
előljárósági bizonyítvánnyal együtt a Néptanítók Lapja szerkesztőségé-
hez (Budapest V, Báthory-utca 12. III. em. 20.) küldendők. A helység 
(a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár: Negyedévre 5000 K. — Egyes szám ára minden 
megkezdett ív után 350 K. Negyedévnél több időre előfizetést nem 
fogadunk el. — Az előfizetési díjak a kiadóhivatalba küldendők. 
Hirdetések árszabása: .Pályázat i apróhirdetések: Hivatalos 300 K, 
tnagáu 4t0 ti szavankint. Üzleti hirdetések díjszabás szerint. — A hir-
detési díjak a kiadóhivatalnak előrefizetendők és a hirdetések 
szövege is oda küldendő. — Kéziratokat nem adunk vissza. 

T A R T A L O M ; Romhányi Sándor: Kulturszövetség. — A föld összes államainak területe és népessége. — 
Csada Imre: A hármasszabályi feladatok megoldásáról. — Geöcze Saroolta : A közgazdaságtan és társadalomtan 
m ó d s z e r e . — A hazai tanügyi lapokból. — A külföldi tanügyi lapokból: E g y i g a z g a t ó n ő n a p l ó j á b ó l . — A z e l e m i 
iskolai befejező vizsgálatok új rendje Franciaországban. — A képzőművészet az iskolában. — Hirek: Klebelsberg 
Kuno gróf törvényjavaslata a középiskoláról. — Gévay Wolíf Nándor. — A Néptanítók Lapjáért. — Egyesületi 
élet. — Irodalom. — Ismeretterjesztő. — Tanítók tanácsadója. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

Kulturszövetség. 
Irta: Romhányi Sándor, székesfővárosi el. isk. igazgató. 

E tanév elején kedves lapunk révén üdvös 
mozgalom indult meg a „Ho'lland-Magyar Tár-
saság" pedagógiai szakosztályának megszerve-
zésére. A lapokban közölt névsorból megálla-
pítható, hogy a belépési felhívás meglehetős 
megértésre talált tanügyi körökben, mert ezré-
vel jelentkeztek a tagok és reméűhető, hogy ez 
•a magasabb kultúrértékű vállalat az aktivitás 
terére lépvén, forrását képezi a magyar iskola 
oly nemzetközi kapcsolatának, mely minden 
politikai, faji és vallási érdekeltségen felül áll-
ván, egyedül kulturális céljában fogja szolgálni 
különleges magyar hazafias érdekeinket, 
melyek minden egyéb iskolai célunk homlok-
terében állnak. 

A Krisztus szívével kapcsolódó emberi szoli-
daritás jegyében fogant meg a „Magyar-Hol-
land Társaság", mely nemzetközi jellegében is, 
sem vallási, sem faji, sem nemzeti válaszfala-
kat ledönteni nem akar, csak szabad belépést 
egymáshoz exkluzivitásunk spanyolfala mögé. 
Igen, igen! Én sohasem fogok holland facipő-
ben járni, a holland paraszttól sem fogom soha-
sem elvárni, hogy túróscsuszát egyék, csizmá-
ban és bő gatyában, cifra szűrben, vagy roko-
lyás szoknyában tetszelegjen népének. Nem! 
Nem erről a nemzetközi közeledésről van szó, 
hanem különböző nemzetek, népek, fajok baráti 
öleléséről a felebaráti szeretet égi rendeléséből. 

A hollandusok, íme, évek óta a háborúban el-
csenevészesedett, toprongyos, leaszott magyar 
gyermekeket ölelnek magukhoz és tejben-vaj-
ban fürösztik őket, hogy talpra állítván a kul-
túra testi föltételeit, lelkileg is diszponálják 

őket a r ra , hogy magyar voltukban erőre kap-
janak egy jobb sorsra érdemes letört nemzet 
fönntartására. A magyar gyermek, ha hazajön, 
nemcsak súlyban meggyarapodva jön vissza, de 
megtanulja, hogy a szülői házban is lehet na-
ponkint bibliát olvasni, az apa is összeteheti 
kezét imára az asztalnál és vasárnap az anyjá-
val együtt is já ru lhatna a szent áldozáshoz, az 
Űr asztalához. Igen, a magyar gyermek meg-
tanulta, hogy Hollandiában minden jólét mun-
kából fakad, minden áldás Isten félelméből, tisz-
teletéből és minden boldogság szeretetből ered. 

Sokat lát és tapasztal a magyar gyermek 
ebben a messze-messze világban, ahonnan haza-
érve és az onnan hazaszálló híreiben, az itthon-
maradottak lelkében egy elérhetetlen Eldorádó 
irigy vágyait fakasztotta, aminek motívumait 
érdemes nekünk, tanítóknak mélyebben ku-
tatni. Ennek okából nagyon örülök a „Hol-
land-Magyar Társaság" megalakulásának, di? 
különösen ennek i f j ú pedagógiai szakosztályá-
nak, melynek jelentkező tagjai sorában azonban 
csak nagyon gyéren látom városi kollégáimat, 
amit én tanító mivoHtomban azért fájlalok, mert 
hiszen a városi tanítóknak nagyobb okuk volna 
tanulságot meríteni a hollandi gyermeknyaral 
tatásból, mert hiszen Hollandia áldásait inkább 
csenevész városi gyermekek élvezik, akiknek 
lelkéhez csak városi tanító kutató szelleme fér. 

Tegyük fel azonban, hogy ennek a derék társa-
ság alapításának okai nem abból a föltevésből 
indulnak ki, hogy a gyermektartás jótétemé 
nyeit egy kulturális jótétemény eredményében 
kamatoztassa, hát hinnem kell, hogy a falusi 
tanítóság tömegesebb jelentkezésében a kultűr-
éhség is immár fa lura tolódott el, amitől én, 
a bennszülött városi tanító, egy kicsit pirulok; 
de a kollegialitás érzetében egyben büszkeség is 
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fog el, mert hiszen az ú j társaság működésének 
kultúrál dósaiból falusi kollégáimnak is ju t jó-
kora rész. Amit hát én voltakép szégyenlek, 
az az, hogy városi kollégáim nem éreznek oly 
nagy kultúréhséget a holland-magyar tanító-
barátság iránt. 

Engem, őszintén szólva, nagyon érdekel Hol-
landia közoktatásának minden tekintetben valló 
viszonyának közelebbi ismerete, amire nekem 
kilátást nyúj t az ú j társaság. Én ugyan külön 
legesen már évek óta tartok összeköttetést Hol-
landia egyes pedagógiai köreivel, anélkül, hogy 
saját gyermekeimmel valamelyest közelebbről 
is érdekelve volnék. Kizárólag az én iskolám 
holland-támogatta növendékeim hoztak engem 
közelebb ennek a nemeslelkű népnek iskoláival, 
tanítóival és ennek az ismeretségemnek tanul 
ságaiból szeretnék én olyan hazafias következ-
tetést vonni, melyet szeretnék nagyon a szívére 
kötni kartársaimnak. 

A gyermek erkölcsi érzetébe be kell plántál-
nunk annak tudatát, hogy nem a jólétért me 
gyünk Hollandiába, Belgiumba, Svájcba, ha-
nem szélesebbkörű tapasztalatért, világlátásért. 
Az ottani csábító jólét ne cél legyen, hanem esz-
köz, mert cél a kulturális haladás. A gyermek 
vágyait ne az ajándék-kapás öröme töltse be. 
hanem az, hogy „ . . . ezt láttam, azt tapasztal-
tam, itt ezt a dolgot így csinálják, amazt úgy, 
vagy máskép, vagy éppúgy, mint nálunk..." 
stb. Szülői értekezleteken, értekezésekben, taní-
tásunkban meg kell értetnünk a néppel, hogy 
Hollandia, Belgium, Svájc, Svédország, Dánia 
stb. áldozatkészségét csak kölcsönnek szabad 
tekintenünk, melyért viszonzással tartozunk. 
Még pedig nem az obligát kézcsókkal vagy 
hízelgéssel, hanem munkával, vagy magyar vi-
szont-várással, vendéglátással stb. 

Hiszen nem egészen ismeretlen dolog ez a köl-
csönös vendégjárás. Kalauzoltam én is és há-
lára kötelezett szülők is itt Budapesten ós Ma-
gyarország más internacionális érdekű helyein 
hollandusokat, svájciakat, belgákat. Mert hiszen 
ehhez mi magyarok is értünk! Hát ezt a régi 
magyar erényt tovább kellene plántálni! Mert 
veszendőben van ám! Én már vdsszasiratoni 
azt a régi magyar parasztot, aki országlátásom 
jártában fáradalmam pihenőjéül a legpuhább 
patyolatágyát kínálta föl és ragyogó szemmel 
kísérte étvágyamat, mellyel tejfeles túróját ka-
nalaztam. Hol van az az idő? Vagy tán igaz 
sem volt? Nagyon, nagyon szeretném, ha a hol-
land-magyar gyermektartás kölcsöne enmek a 
magyar jellemnek megismerésében kamatozna 
a külföldnek. 

Az ú j nemzetközi kultúrszövétség, melyet a 
hollandusokkal kötöttünk, mindkét oldalon 
kecsegtet a kultúrvagyonosodás reményével. 
E napokban a kultúrbörzén bevezettek két ú j 
magyar papírt, két újságot. Szeretném hinnii, 
hogy itthon a megelégedés örömével fogadták 
az ú j papírokat, melyek a kor szellemének üzleti 
ú t ján meg fognak hízni és tőke lesz belőlük. Én 
eddig magánforgalomban tartok egy kis papír-
eszmét: sok száz levelezőlapon röpítettem szét 
nagy fájdalmunkat Hollandiába, Svájcba, 

Belgiumba, Amerikába, Esztoniába stb. Az 
egyik hollandi reáliskolai főtanár barátom 
e napokban egy szép fényképet küldött, 
nekem Wilhelmina királynőről uralkodói jubi-
leuma alkalmából, viszonzásul azért a sirató 
képről, melyet a Tátráról küldtem neki, ahol 
jobb időkben kalauzoltam őt. Én Wilhelmina 
királynő arcképét berámáztattam és ezzel a fel-
írással láttam el: „A jószívűek országának feje-
delme". A képet körülhordoztattam osztályunk-
ban és a tanítók megmagyarázták, hogy ennek 
a jubiláló asszonykirálynak népe szorgalma é j 
munkásságával jutot t olyan jóléthez, hogy most 
ezernyi magyar gyerek boldog emlékezete áldja 
jószívüket. A felséges kép most ott díszíti iro-
dám falát, mint nemzeti hálánk öntudatának 
adósságlevele. 

Ha érzelmeinket centekben lehetne kifejezni, 
örülnék, ha egy centtel emeltem volna kultú-
ránk értékpapírját . 

Ne kicsinyeljük le a filléreket és centeket! Az 
érzések valutájában fillérek és centek gyűjtésé-
ben gyökeredzik a nemzeti vagyonosodás mil-
lióinak alapja. 

A föld összes államainak 
területe és népessége.* 

A világháború utáni békeszerződések mélyre-
ható változásokat hoztak létre az egyes orszá-
gok területi és népességi viszonyaiban. 

A legutolsó felvételek szerint az egyes világ-
részek részletezett területi és népességi adatai 
a következő oldalon találhatók. 

A föld területe kereken 510 millió km2 (ebből 
149 millió km2 szárazföld és 361 millió km2 ten-
ger), népessége pedig 1920 körül kb. 1800 millió-
lelket számlált. 

Az egyes világrészeknek a területben és né-
pességben elfoglalt arányát a következő szá-
mok mutat ják: 

Világrész Terület 
1000 km2 

Népesség 
milliók: 

ban 

<? 3. 
S .3 jt 
>- rí bo UJ <u 

Európa 9.916 448-4 45-2 
Ázsia 40.967 9977 24-4 
Afrika 29.181 1326 46 
Amerika 43.061 207-7 4-8 
Észak=Amerika 24538 1407 5-7 
DéU Amerika 18.523 670 36 
Ausztrália és Polynézia.. 8.547 83 10 
Sarki terület | 18.000 — 

149.672 1.794-7 12-0 

* A „Magyar Statisztikai Szemle" 1924 j a n u á r i s zámábó l 
ve t tük át . 
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A lakott földterületnek több mint 1l*-e ango-
lok, '/«-a az oroszok, '/io-e a franciák, '/u-e a kí-
naiak és Vu-e az északamerikaiak birtokában 
van. A népességet tekintve, az angol, valamint 
a kínai impérium a föld népességének kereken 
egy-egy negyedére terjed ki. 

Birodalom 
Népesség 
milliók* 

ban 

A föld 
népessége 

°/o.ban 

Terület 
km2 

Angol fennhatóság 
alatt 1 445 248 34,075.000 

Kína 428 239 11,084.000 
Szovjet=Oroszország. 131 7'3 20,894.000 
Északamerikai Egye» 

sültíÁllamok . . . . 118 6'6 9,698.00. 
Franciaország (gyár* 

matokkal) 97 54 12,366.000 
Japán 

1 
78 4-3 684.000 

Az emberiség 72-3°/o-a tehát e hat állam 
uralma alatt él. 

Az angol világbirodalom területe majdnem 
három és félszerese egész Európa területének, 
népessége pedig csak valamivel marad alatta 
Európa összes lakosságának. Ezt az óriási bi 
rodalmat oly nép teremtette meg, mely (az Ir 
szabadállamot nem számítva) 140-szer kisebb 
területen 10-szer kisebb lélekszámban él. A 
másik gyarmatbirodalom, Franciaország már 
jóval kisebb területet mondhat magáénak. 
Gyarmatbirtokának területe 23-szor, népesség" 
másfélszer akkora, mint az anyaországé. 

E két állam gyarmati területeit jelentékenyen 
növelte a világháborúnak rá juk nézve kedvező 
kimenetele. Németország gyarmatállománya 
kerek számban 2-7 millió km2 területet ölelt fel, 
12-3 millió lakossal. Ebből kb. 2 millió km2 te-
rület Nagybritanniának jutott , a fennmaradó 
részből Japán a Csendes-óceán szigeteivel ka-
pott 2 és félezer km2 területet nagyon gyér, 
52.000 főnyi lakossal, a többire Franciaország 
nyert mandátumot. 

A világháború színtere, •Európa, a nagy há-
ború lezajlása után egészen más képet mutat, 
mint a küzdelem megkezdése előtt. Űj országok 
egész sora állott elő: Cseh-Szlovák köztársaság, 
Eszt-, Finn-, Lettország, Litvánia és Lengyel-
ország. A régebbi önálló államok egyrésze je-
lentékeny területeket vesztett, másrésze jelen-

tékenyen megnövelte területeit, amint azt a 
kövekező összeállításunk feltünteti: 

Az európai államok területváltozásai a világ-
háború után. 

Vesztes 
államok 

Veszteség 
km2 Nyertes 

államok 
Nyere» 
ség km2 

Európai Oroszs 
ország 

Magyarbirod. .. 
Ausztria 
Németbirod. . . 
Bulgária 

569.531 
232.605 
216.100 
68.794 
8.691 

Románia 
S. H. S. állam .. 
Görögország .. 
Olaszország . . 
Franciaország . . 
Dánia 
Belgium 

156.340 
155 883 
29.000 
24.166 
14.522 
3.984 

990 

A legnagyobb kiterjedésű területet, eredeti 
területének ll°/o-át, Oroszország vesztette. Utána 
a Magyarbirodalom vesztesége következik, 
melynek ősi területéből 71-5%-ot ragadtak el. 
Százalékban ezt a veszteséget csak Ausztria 
múlja felül valamivel, ennek vesztesége 72%>. 
A Németbirodalom 13, Bulgária 8%-át vesztette 
el háborúelőtti területének. 

A nyertes államok közül Románia 113, az 
S. H. S. állam pedig nem egészen 168°/o-kal nö-
velte háború előtti területét. 

A hármasszabdlyi feladatok megoldásáról. 
I r t a : Csada Imre, tanítóképző-in tézeti tanár. 

A következő sorokban a számtani tananyag 
speciális módszertani feldolgozása kapcsán fel-
merült néhány kérdéssel kívánok foglalkozni 
oly célból, hogy a fejtegetések eredményeit i 
tanításban felhasználjuk. 

Az arányosság körébe tartozó feladatokat a, 
függvény fogalom megvilágításában tárgyalva, 
oly tisztázott képet nyerhetünk az idetartozó fel-
adatokról, amelyek a lapján egyrészt eddig fele-
let nélkül maradt kérdésekre adhatunk kielégítő 
feleletet, másrészt pedig az egyes tananyag-
részek feldolgozásában bizonyos módosítások 
megtételére vagyunk kényszerítve. 

A hármasszabályi feladatok körében vannak 
olyanok, melyeket mennyiségtamilag kifogás-
talanul megoldva, kézzelfoghatókig képtelen 
eredményre jutunk. I lyen pl. ez: Ha 5 munkás 
felás egy kertet 6 nap alatt, mennyi idő alatt 
ásná fel ugyanazt a kertet 1,000.000 munkás! 
Ha e feladatat egységre hozatallal, tehát meny-
nyiségtanilag helyes eljárással megoldjuk, 
eredményül körülbelül 2'/a másodpercet nye-
rünk, s ha kifogástalannak mondott számítá 

Gyógytorna j ó és rossztartású gyermekeknek. Z a n d e r felnőtteknek is. H ő . é s f é n y f ü r d ő k Izületi és rheumás 
betegségek ellen. Vizkúrák, maszizs, inhalatorium, üditó soványítás, n a p f t t r ő , villamozás 

D r . M A N D L E R O T T Ó g y ó g y i n t é z e t é b e n B u d a p e s t , I X . k e r „ KAlv ln . tér 1 0 . s z á m . 
Bejárat Ráday-utca ( G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E palo tá jában) . T e l e f o n : József 3—75. 

T a n í t ó k n a k é s h o z z á t a r t o z ó i k n a k k e d v e z m é n y i 
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sunk eredményét gyakorlatilag alkalmazni 
kívánjuk, el kell ismerni, hogy az eredmény 
képtelenséget kíván. 

Hol itt a hiba? JjOgtkailag minden lépés helye=i, 
de a végeredmény képtelenség. Maga a kérdés 
tisztázandó, mert különben más, szintén helyes 
okoskodással nyert eredmények igaz volta ellen 
is kételyek támadhatnak. Ezt a következőkben 
tesszük meg: 

A hármasszabályi feladatok megoldása azon 
a tényen alapszik, hogy a szereplő kétféle meny-
nyiség között a tapasztalat szerint egyenes vagy 
fordított arányosságnak nevezett összefüggés 
van. A világosabbá tétel kedvéért tekintsünk 
egy példát, mely legyen a következő: Milyen az 
összefüggés az árú mennyisége és az ára kö-
zött"? Erre a kérdésre spekuláció ú t j á n nem ad-
hatunk feleletet, az összefüggés törvénye csakis 
tapasztalatok felhasználásával állapíthatók meg. 
Most is, mint a törvényszerűségeik kutatásánál 
általánosan szokásos, a viszonyokat grafikailag 
ábrázoljuk. A koordináta-rendszerben a vízszin-
tes tengelyre az árú mennyiségét, a függőleges 
irányba pedig az árakat ábrázoló hosszúságokat 
mérve fel, az összefüggést ábrázoló vonal gya 
nánt egy görbe vonalat fogunk nyerni, melynek 
egy bizonyos szakasza egyenes vonal. (Az 1. 

STUDIUM« 
K Ö N Y V E S B O L T 
BUDAPEST, MÚZEUMsKÖRÚT 21 

TJ7T í 7 F r \ X T JÓZSEF p o s t a t a k a r é k p é n z t . I L L L f U l N 1 5 3 _ 2 8 . CSEKKSZÁMLA : * 4041 

. V . VÉGVÁRI s T E R S E K . 
(HANGOK A VÉGEKRŐL) 

Megjelent háromféle kiadásban: egyszerű papi 
roson alapára —.80 K, okmánypapiroson alap 
ára: 1.— K, merített papiroson 1.20 K. Mai szor 
zóizám: 4600. — Kapható bármelyik könyv* 
kereskedés útján, vagy közvetlenül a fenntemlített 
könyvesboltban. ISKOLÁK, egyesületek részére 
nagyobb példányszám rendelése esetén kedvezményt 

biztosítunk. • 

»A magyar géniusz teremtő ereje a magyar ver* 
selés nemes egyszerűségével kevés költőnél páros 
sul fenségesebben, mint Végvári költeményeiben... 
Ezeknek a verseknek egyetlen igaz magvar ember 
asztaláról sem szabad hiányozniok.« (A Végvári 
versek első kiadásához dr. Raffay Sándor ev. 

püspök úr által írott előszóból.) 
A »Studium« nagyrészt e rdé ly iekből alakult 

új vállalat. 
Vidéki megrendeléseket gyorsan és pontosan 

elintéz. 

yy az airtí mennyisbe 

1. rajz. 

rajzo.ii az AB-rész.) E szakaszon kívül a vonal 
menete eltér az egyenestől. í g y pl. bizonyos 
mennyiségen belül a búza ára egyenes arányban 
van a mennyiségével, ha ennél a mennyiségnél 
többéit veszünk, akkor az aránylag olcsóbb s a 
görbe lefelé hajl ik. Ha pedig rendkívüli meny-
nyiségre van szükség, akkor az bizonyos körül-
mények között aránylag drágább lehet s ekkor 
a függvény görbéje felfelé hajl ik. 

E példa világosan mutatja, hogy a valóságban 
az egyenes vagy fordított arányosság csak bizo-
nyos közben van meg. (Az 1. rajzon ez a köz, 
mely az arányos összefüggés intervallumának 
nevezhető, az A'B' köz.) Innen következik, hogy 
a számítások eredményei is csak addig fedik a 
valóságot, míg a szereplő mennyiségek ezen 
közön belül maradnak s illuzórikusakká lesznek, 
ha e közből kilépnek. A munkások példájában is 
ilyen meg nem engedett kilépést tettünk és 
pedig jobb felől. (Az 1. rajzon B'-től jobbra.) A 
közölt megoldás tehát meiinyiségtanilag hely-
telen. 

Az iskolában szereplő feladatok, minthogy 
azok a gyakorlati életből vannak merítve, már 
maguktól eleget tesznek annak a feltételnek, 
hogy a bennük előforduló mennyiségek az ará-
nyos összefüggés intervallumában legyenek. 

Fejtegetéseinkből azonban nemcsak az követ-
kezik, hogy a számítások eredrnényeinek az a r á 
nyosság közébe kell esniök, hanem az is, hogy a 
számítások egyes lépései közben sem szabad 
abból kilépni. Ha okoskodásaink láncolatában 
ilyen hibát követünk el, a megoldásunk rossz, 
bár az eredmény helyes lehet. Természetes kö-
vetkezménye ennek, hogy a számtan tanításából 
ezek eliminálandók. 

Így legyen a megoldandó feladat : Egy osztály 
85 tanulója közül 15 beteg; hány °lo ez? A szoká-
sos menete a megoldásnak: 

Ha 85 közül beteg 15, akkor 1 tanulóra esi": 
15-nek a 85-öd résssp, azaz 15/85; 100 tanulóra 
1 0 0 X | fog esni. 

Ez egyszerű ráerőszakolás! Minta szerint vég-
zett okoskodás. Nem elégíti ki sem a tanuló, sem 
a tanító logikáját, de mivel az eredmény helyes, 
hamar átesünk az elkövetett hibán, azonban 
mindig érezzük, hogy itt valami hiba van. 

Ez előzők a lapján könnyű lesz az elkövetett 
hibát észrevenni s megtalálni a kifogástalan 
menetű megoldást. 

A tanulók száma és a beteg tanulók száma 
közötti összefüggést most is AB egyenes tün-
teti elő, azonban az arányosság intervallum! 
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nem terjed az l-ig, csak a 17-ig. Ugyanis 17 ta-
nuló közül beteg 1 lenne. I la tehát az egységr-
következtetünk, akkor meg nem engedett lépést 
teszünk: kilépünk balról az arányos összefüggés 
intervallumáéul. 

A helyes megoldás ez lesz: 
85 tanuló közül beteg 15 

100X85 „ „ „ 100X15 
100 „ „ „ (100X15) : 85. 

E rövidke dolgozat eredménye a gyakorlat 
számára: A százalékszámításnál az előbbi fel-
adatokhoz hasonlóakat nem egységre hozatallal 
oldjuk meg, hanem az egység elkerülésével az 
elöbbeni módon. 

A közgazdaságtan 
és társadalomtan módszere. 

Irta: GeSeze Sarolta. 

XVI. 

Ipari szociálpolitika.* 
Először az ipari munkásviszonyokat kell 

vizsgálnunk. Ezzel a modern gazdasági és tár-
sadalmi életnek ütközőpontjához, úgyszólván 
tengelyéhez értünk, mert a körül forog jófor-
mán az egész nyugati társadalmi élet s nem 
az életet fenntartó őstermelés körül. Maga ez 
a tengelyeltolódás muta t ja a fejlődés abnormi-
tását. A modern élet legmélyebb örvényei itt 
kavarognak; a legégetőbb kérdések, a legnehe-
zebben megoldható problémák itt vetődnek fel. 
A fejlődés egyoldalú. Az indusztrializálódás-
ban rejlik korunk legfőbb gazdasági vesze-
delme; s mint gyökérből, abból nőttek ki a leg-
súlyosabb, majdnem gyógyíthatatlan társa-
dalmi bajok.** Ezeket a bajokat sínyli az egész 
társadalom; ezek az örvények veszélyeztetik 
az egész nemzeti életet. De e kérdések belenyúl-
nak magának a mai i f júságnak életébe is; ma 
nincs senki, aki az örvények kavargását, hul-
lámverését meg ne érezné. Az nehezíti a mai 
diák megélhetését; az drágí t ja meg tanköny-

• A megelőző közleményeket l ásd a Néptanítók Lapja 
múlt és f. évi következő számaiban : 1933. 1. sz. Bevezetés. 
— 4—5 sz. I . Előzetes t á j é k o z t a t á s : a t á r g y cél ja . — 6—7. sz. 
I I A t a n a n y a g á t t ek in tése iskolanemek szerint .— 8—9. sz. 
I I I . A módszer. — 10—11. sz IV. A tá rsada lom k in lakn lása . 
A kaszt rendszer . — 14—15. sz. V. Az ókori t á r s a d a l m a k . A 
kereszténység, mint t á r sada lomfe j lődés i tényező. — Ifi—17. sz. 
VI. A középkori a l a k u l a t o k : a hűbér i ség s a céhrendszer . 
Az ú j k o r ; az ipa r i f o r r ada lom; a t á r s ada lmi le lk i i smeret 
ébresztői ; a szövetkezetek. — 27—29 sz. VIT Hazánk gazda-
sági és t á r s a d a l m i fej lődése a honfogla lás tó l Széchenyi ig . 
— 32—33. sz VITT. A nő jogi helyzote hazánkban . Az Űj-
Magyarország k ia l aku lása s gazdaság i és t á r sada lmi fe j lő-
désünk a v i l ágháború ig . — 34—35 sz. IX . A közgazdaság és 
szociálpolit ika kapcso la ta . A lap foga lmak . — 36—37 sz. X. 
A gazdasági élet tényezői. — 40—41. sz. XI . A v á l l a l a t ; 
r é szvény tá r saság és szövetkezet. A tőkekoncentrác ió a l a k j a i . 
— 44—45 sz X I I . Az őstermelés. — 48—49. X I I I . A bir tok-
kezelési rendszerek. 19?4. — 1—2 sz. XIV. A földbir tok meg-
oszlása. A mezőgazdasági szociálpoli t ika. — 3—4. sz. XV. Az 
ipar . 

" E r r e s a köve tkezőkre nézve lásd / / . Lambrechts t anu l 
m á n y á t : Világháború és új élet — a Magy. Gazdaszövetség 
k iadványa . — Továbbá : Ruskún — Veleneze kövei. I I . köt-
A gótika. 191—213. lap. Geöc.ze S. Szociológia — Az ipar c. 
fe jezet . . 

veit; az s az ott sustorgó osztálygyűlölet per-
zseli ki lelkéből a tavaszt és mérgezi meg lelkét 
a gyűlölködés halálos lehelletével. 

Pedig maga az ipar s ipari munka mind-
addig, amíg- természetes határai közt meg-
marad, áldás az emberiségre, mert hiszen lé-
nyege az, hogy hasznavehetőkké teszi a termé-
szetadta nyersanyagokat. A ba j t csak a fejlő-
dés kinövései, az iparral való visszaélések s az 
ipari munkásságban szított osztálygyűlölet 
okozzák. Ezt kell az i f júsággal megértetni. Egy 
jobb, józanabb, helyesebb belátású nemzedéket 
nevelni a társadalomnak s a nemzetnek. 

Ezt a bonyolult kérdéskomplexumot azon-
ban az i f júságra nézve áttekinthetővé, világo-
san megérthetővé kell tenni. Egyszerűsíteni 
kell azt; visszamenni a gyökérre, amelyből az 
egész mai gigantikus ipari szervezet a maga 
— az egész társadalmat rengető — bajaival ki-
nőtt. I t t van szükség igazán a genetikus mód-
szerre, úgy, amint azt az előbbi közleményben 
alkalmaztuk. Keletkezésükben kell megértenie 
a bajokat, hogy azok orvoslását a logika tör-
vényei szerint mintegy maga tudja kifejteni 
(itt tehát már az ok fej tő, pragmatikai mód-
szerre térünk át), vagy legalább megérteni. 

Mit tehet mind e bajokkal szemben az ipari 
szociálpolitika? Áttekinthetőség végett célszerű 
lesz a bajokat sorra venni, keresve azokra a 
megelőzést vagy az orvoslást. S a végén össze-
gezzük a munkások szervezését saját érdekeik 
védelmére. 

Mivel pedig a par excellence szociálpolitikai 
feladatok i t t merülnek fel, mert itt legtöbb a 
baj, legtöbb a megelőzni való, de legtöbb a már 
ütött, bekötözni való seb is, tehát itt \ á n leg-
nagyobb szükség a jótékony kéz segítségére is: 
itt lesz célszerű előrebocsátani a szociálpolitika 
fogalmi meghatározását szemben a karitász-
szal. 

Nos, a karitász, vagyis jótékonyság, az ala-
mizsna a már ütött sebeket kötözi be s a fá j -
dalmat igyekszik enyhíteni, a nyomoron, bár 
pillanatnyilag, segíteni. 

A szociálpolitika a baj megelőzésére törek-
szik; megerősíteni akar ja a gyönge szerveze-
tet, hogy az aztán ellentállóbb legyen; oktatni 
a tudatlant, hogy aztán okosabban tudjon élni. 
Ez helyes is. De csak bizonyos határig. 

A doktrinér szociálpolitikusok szerint jóté-
konyságot gyakorolni kár, mert az alamizsna 
csak naplopótenyésztés. „Én nem adok koldus-
nak; nem kapatom koldulásra." — És ha köz-
ben az a koldus éhen hal? A doktrinér szociál-
politikus úgy tesz, mint az egyszeri iskola-
mester, aki égőruhájú tanítványát korholni 
kezdte pajkosságáért, ahelyett, hogy oltani sza-
ladt volna. A gyerek össze is égett. Nos, mi nem 
engedhetjük a bajbajutot ta t elpusztulni, még 
ha sa já t hibájából jutott is bele. A meggyúlt 
ruhá já t eloltjuk; a vizbefúlót kimentjük; az 
éhenhalót jól tar t juk; a leesettet felemeljük. 
S minderre szervezzük a gyorssegélyt s adjuk, 
ha kell, az alamizsnát gyorsan és szívesen. — 
Az oktatás s a megelőzés azután következik. 
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(Ezt az egész gondolatsort dramatizálva cél-
szerű előadni, valami helyi esetre alkalmazva, 
úgy vésődik be kitörülhetetlenül az i f júság lel-
kébe s úgy szilárdul az életelvvé.) 

A másik, amire rá kell mutatni , hogy a szo-
ciálpolitika fogalma nem merül ki a munkás-
osztályról való gondoskodásban. Ez csak egyik 
része. Nekünk a fogalmat ki kell bővítenünk, 
még pedig Le Play-i* értelemben: jelenti az 
minden gyöngék védelmét okos megelőző el-
járással, segítéssel, talpraállítással. Tehát ma 
a leromlott tisztviselőosztályét is. De jelent 
ennél többet: az egész társadalom összhangzó 
működésére való törekvést, más szóval: a tár-
sadalmi béke munkálását. Mert az osztály-
önzésbe merülrt szociáldemokrata vagy kom-
munista munkás éppannyi, vagy még több 
szenvedést zúdíthat a más osztálybeliekre, mint 
az osztályönzésbe merült tőkés ő reá. (Utalás a 
kommün kegyetlenkedéseire nálunk s a bolse-
vista Oroszországban.) 

Az ifjúságot tásztultabb, az egész nemzeti éle 
tet átfogó felfogásra kell nevelnünk. 

Ezzel áttérhetünk az ipari szociálpolitika fel-
adataiinak részletezésére. 

A) Háziipari szociálpolitika. Mivel a családi 
ipar nem egyéb, mint a nyersanyagoknak a 
család szükségleteire való feldolgozása, tehát 
jelenti egyrészt a különben elkallódó nyers-
anyagok észszerű felhasználását (pl. a nyers 
gyümölcs, zöldségféle feldolgozását értékes 
konzervvé), másrészt a családban levő ügyes-
ség, tudás- és energiakészlet munkábaállítását 
az egész család javára (pl. sütés-főzéssel, ruha-
varrással, kalapdíszítéssel s í. t.), mindkettő 
révén pedig megtakarítást és új javak terme-
lését, esetleg értékesítésre s azzal a családi jö-
vedelem gyarapítására is: kívánatos — a neve-
lés helyes irányítása s a mai társadalmi szoká-
sok megváltoztatása által — a hajdani családi 
ipart modern formák közt, a mai életviszo-
nyoknak és szükségletnek megfelelően felújí-
tani. Megteszi ezt maga az élet is s a megél-
hetés kényszere. Ez teszi a családi ipar fejlesz-
tését ú j ra aktuálissá. A háború alatt az áldo-
zatkészség, azóta a ruhaszövet s harisnya drá-
gasága ú j ra kezébe adta úriasszonyainknak a 
sokáig pihentetett kö'tő- és horgolótűt; a sze-
rény jövedelmű, okos, szorgalmas tisztviselő-
asszonyok egész családjukat a maguk kez? 
munkájával ruházzák fel. És ez jól van így. 
Belenő a kis leány is a szorgalmas munkába. 
A Mansz révén már nem egy úr i háznál kat tog 
a szövőszék s az okos vidéki úriasszony, mint 
egykor nagyanyja, magaszőtte vászonneművel 
lá t ja el házát, eladó leányát. Itt-ott már ú j r a 
kezdték a kendertermelést is s azzal felújul a 
téli esték poézise: a fonóka. Az erdélyi asszo-
nyok a mostani megpróbáltatás nehéz napjai-
ban családjukat a gyapjúfonásból, szövésből 
ta r t ják fenn. A városi családnak pedig a hím-
zés, suprikázás, csipkekötés, babakészítés stb. 
jövedelmét gyarapí t ja . Ezt a magától meg-

* Lásd Le Play főművét: A munkásviszonyok reformja 
(Kiadta a M. Tudom. Akadémia). 

indult egészséges mozgalmat tehát csak támo-
gatni, irányítani, esetleg az értékesítést szer-
vezni kell. 

Ez átvezet a modern gazdasági élet egy káros 
kinövésére: az otthon-munkára, amit az angol 
sweating-system, verejtékeztető-rendszer név-
vel bélyegzett meg; jó magyarán munkauzso-
rának is mondhatnók. Mert az. Kihasználása a 
munkásnő szorult helyzetének, aki — mivel 
szopós vagy beteg gyermeke, férje leköti, vagy 
mivel dagadt lábával a já rás t nem bír ja — 
nem mehet műhelybe dolgozni, nem járhat 
végére a munkabéreknek, hanem ki van szol-
gáltatva munkáltatójának, aki önkényesen 
szabja meg munkája díját, amelyet saját fű-
tője, világítója mellett végez. 

A szociálpolitika feladata itt: az otthon-
dolgozókat tisztességesen fizetett munkával 
látni el, illetve szervezni részükre a be-
szerzést és értékesítést s megrendelésről gon-
doskodni. Ezt próbálja nálunk a Klotild-Egye-
sület s az Orsó-Rokka, a mai nehéz viszonyok 
közt több jóakarattal, mint eredménnyel. 

A családi ipar fejlesztése falun is fontos, már 
csak erkölcsi szempontból is; ezen a Falu-
Szövetség fáradozik. Szebben, jobban felszerel-
heti otthonát, gazdaságát, amelynek asszonyai 
szőnek, fonnak, varrnak, hímeznek, férfiai fúr-
nak, faragnak, kosarat, seprűt fonnak, hálót 
kötnek (a pápateszéri téli földmívesiskolában 
erre is megtanít ják az i f jakat) . Még fontosabb 
azonban a háziiparnak, mint téli keresetforrá-
sunk, fejlesztése, úgy, amint egy-két évszázad-
dal ezelőtt kifejlesztették a Jura-vidéki szegény 
hegyi nép megélhetésének biztosítására az 
órásipart, Csehországban és Sziléziában a 
csipkeipart. Nálunk egyes népies iparágak 
spontán népművészet gyanánt fejlődtek ki. 
Tudatos háziiparfejlesztési akciót Gyarmathy 
Zsigáné kezdett Kalotaszegen, az ottani nép-
művészet felújításával s okosságával, kitartá-
sával sikerült annak világpiacot teremteni s 
a nép jólétét megalapozni. Mezőkövesden 
Morvayné, Hetényben, Komárom megyében 
Kovács Lajosné, a nyugat i megyékben az 
Izabella-Egyesület indította meg, majd irányí-
totta a régi népies ipar fejlesztését. A Szon-
tagh-nővérek a csetneki horgolt csipkével, 
Halason Dékány tanár varrot t csipkéjével sok 
ezer asszonynak adtak kenyeret a kezébe. A 
háború előtt országszerte megindult a céltuda-
tos, rendszeres háziiparfejlesztés, a földmívelés-
iigyi minisztérium hathatós támogatásával 
(kosárfonó-, fafaragótanfolyamok, stb.). Saj-
nos, a háború s még inkább a kommün s most 
az országcsonkítás a szép eredménnyel kecseg-
tető munkát megakasztotta, sok részét tönkre-
tette. Megdrágult a nyersanyag; fát, lent ma 
drága pénzen a trianoni határ által elszakított 
területekről kell beszerezni. Az iparfejlesztésre 
nehéz idők járnak. A hadimilliomosok is rá-
vetették magukat a népitiar kiuzsorázására, 
meg is rontva a nép ízlését (például Mező-
kövesden). Hozzá a munkanélküli jövedelem, 
az üzérkedés a nép erkölcsét is kikezdte. De en-
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nek ellenére, vagy épp ezért, ú j r a megindult a 
háziiparfejlesztés; a MAIviSz, a Falu-Szövetség, 
az Izabella-Egyesület s a földmívelésügyi mi-
nisztérium vezetésével. I t t a szociálpolitika fel-
adata az: oly háziipart teremteni, amelynek az 
illető helyen az előfeltételei megvannak (tehát 
kosárfonáshoz a fűz, szövéshez a fonál) és szer-
vezni az értékesítést is, mert a nyakánmaradt 
munkától elmegy a munkás kedve. Végül fon-
tos, hogy a népművészetet divatos ízléstelensé-
gekkel meg ne rontsák. — Mindezeket minél 
több konkrét példával kell a hallgatók előtt 
megeleveníteni. S persze, az iskola foka és ren-
deltetése szabja meg, vájjon az i t t felsorolt 
anyagból mit kell behatóbban tárgyalni. Ez, 
természetesen, a következőkre is áll. 

B) Mik a kisipari szociálpolitika konkrét fel-
adatai? Mivel pusztulásának oka, hogy a nagy-
tőkével, a világpiacnak termelő nagyiparral 
nem győzte a versenyt, versenyképessé kell 
tenni egyrészt a hitel, másrészt az értékesítés 
szervezése által, ami legtermészetesebben szö-
vetkezeti úton érhető el (utalás a már meglevő 
asztalos-, cipész- és egyéb szövetkezetekre). 
Nálunk újabban a Hitelszövetkezeti központ 
segíti hitellel. Tömeges megrendelésekkel is 
lehet r a j t a segítni (az állam, község, hatóságok, 
intézmények részéről, a hadsereg, kórházak, 
iskolák stb. számára). 

De mivel a kisipar speciális munkaköre mé-
gis azok a munkák maradnak, amelyeknek az 
egyéni szükséglethez kell alkalmazkodniok, 
továbbá az iparművészet alkotásai (ötvösség, 
könyvkötészeti remekek, művirág, csipke, be-
rakott munka, faragások stb.); végül a leg-
nagyobb pontosságot kívánó technikai mun-
kák: finom óramű, szemhez rendelt coneavitású 
szemüveg, stb.: a nagytőkés egyéni vállalkozá-
sát itt teljesen pótolhatja és kiszoríthatja a 
termelő szövetkezetbe tömörült kisiparosság, 
ha megfelelő szövetkezeti hitelszervezetre tá-
maszkodhatik. Tehát a versenyképesség másik 
feltétele: a szövetkezeti szellem fejlesztése (sza-
bóink, asztalosaink már szervezkedtek is). 

De vannak a kisipar megerősítésének egyéb 
feltételei is: az egészségtelen verseny megféke-
zése s a kontárok kiselejtezése (az iparenged i-
lyek korlátozása s képesítéshez kötése által, 
amit legújaboan nálunk is törvény rendel), ez 
ma az iparkamrák hatáskörébe tartozik. De 
ennél is fontosabb a szaktudás fejlesztése szak-
folyóiratok s tanfolyamok út ján s az általános 
•műveltség fokozása, a maradiság s szűk látó-
kör ellensúlyozására. Ily feltételek mellett ala-
pos remény van arra , hogy ezt a nemzeti szem 
pontból becses, mert megbízható réteget ú j ra 
•talpraállítják s a társadalom támaszává teszik 
s hogy az a szövetkezésben rejlő erő révén i 
gazdasági életnek ismét jelentékeny tényezője 
lesz. (Itt is minél több konkrét helyi adat.) 

Jövőre a nagyipari szociálpolitikáról. 

Csonka Magyarország nem ország, — 

Egész Magyarország — mennyország. 

A hazai tanügyi lapokból. 
A Katholikus Nevelés folyó évi 2. számában 

dr. Hamvas Endre „A serdülő leány lelki al-
kata" című értékes tanulmányát olvashatjuk. 
Dr. Horváth Detre a kongregációról és cserké-
szetről, dr. Brückner József pedig az i f júság 
olvasmányairól ír. 

A Tanítók Lapja folyó évi 3. számának vezér-
cikkében Földes, Ferenc a kántori fizetések ren-
dezésének kérdésével foglalkozik. 

A külföldi tanügyi lapokból. 
a) Angol lapokból. 

Egy igazgatónő naplójából. 
Az iskolában, mint a színpadon, sok minden 

történik s egy nap sem múlik el érdekes ese-
mény nélkül. Az igazgatónő foglalkozása pedig 
azon foglalkozások közé tartozik, melyek soha-
sem válnak egyhangúvá. Még itt, a mi iskolánk-
ban is, pedig ez nem tartozik a legnagyobbak 
közé, sok érdekes eseménnyel találkozunk. 

Szokásom szerint 8 óra 20 perckor érkeztem 
be (az előadás 9 órakor kezdődik!) s megkezd-
tem a napi posta felbontását, dé azonnal meg-
zavartak egy ügyetlen nagyobb fiúnak lépései, 
ki az egyik tanítónőtől hozott számomra levelet. 
Mielőtt még kinyitottam volna, sejtettem tar-
talmát, ugyanis tegnap már féltünk, hogy kollé-
ganőnk mumszot fog kapni. A tanítással foglal-
kozókra bizony gyakran átterjedhet ily betegség 
a gyermekekről; sohasem vagyunk biztonság-
ban és mégis csodálatos, hogy a mumsznák 
említése inkább mosolygásra indít bennünket. 
A fültőmirigylobot valahogyan tréfának tekint-
jük, pedig igém keserves és kínos tréfa. Dehát, 
most bizony bent vagyunk a bajban; az sem 
biztos, hogy az említett tanítónő valóban ezt a 
betegséget kapta-e meg és ha igen, mennyi ideig 
lesz kénytelen távol (maradni. Miután megírtam 
a hivatalos jelentést az esetről, oda, ahova az 
ilyen természetű hiányzásokat be kell jelenteni 
és bevezettem számtalan helyre mindezt, úgy 
találtam, hogy az óra bizony már 3/«9 felé jár 
és a hatósági felügyelő megjelent.* Látogatása 
rövid volt, pedig — ha gyorsan is, — de lelki^ 
ismeretesen minden napieseményre vonatkozó-
lag informáltatta magát. 

A tanítói kar oly kis számú az elemi iskolák-
ban, hogy helyettesítésre nem gondolhatunk, 
í gy azután, ha egy tanítónő hiányzik, renge-
teg helyváltoztatás történik és nagy rendetlen 
ségben tologatják egyik teremből a másikba 
az íróasztalokat és tanszereket. Mindezekhez 
hozzájárul, hogy a felügyelet nélkül maradt 50 
gyermek nagyon fölemelő látványt, — jobban 
mondva lármás képet — nyújt , őket sajnos, nem 
lehet egyszerűen a falhoz állítani vagy az asz-
talra tenini, hogy csendben maradjanak. Az író-
aszrtalok és tanszerek sorsát ezzel elintéztük, 

* Attendace officer, aki n tankötelezettségi törvény szi-
gorú végrehajtását ellenőrzi. — Ford. 
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de nem a gyermekekét. Pedig már nekünk ala-
pos gyakorlatunk volt a különböző okokból 
történt változások elintézésében és az osztályok 
átcsoportosításában s így még aránylag mini 
mális idő alatt, a lehető legkevesebb zavarral 
most is megtörtént. Nehéz munka után sike-
rült terv szerint úgy elhelyezkedni, hogy 60-nál 
többen nem kerültek egy terembe és egy taní-
tónő alá. Feljogosítva éreztem magam, hogy 
fellélegezzem. 

De még mielőtt munkába vehettem volna a 
nekem jutott 60 gyermeket, újabb félbeszakítás 
következett. Először megjelent a fogorvos és 
asszisztensnője. Megkapták szobájukat, hisz 
már vagy négy napja i t t dolgoznak s így csak-
hamar el is foglalták helyüket. Azután csopor-
tonként jönnek a gyermekek fogkezelésre, a 
nálunk levő központi helyiségbe. Ezt is elintéz 
tük volna, de alig intézkedhettem, midőn be 
vonult ápolónőnk és jelenítette, hogy ma nem 
szokásos kötelességének végzésére jön, hanem 
hogy bemutassa utódját , mert ő távozik. 
Amennyire lehet, helyet adtumk nekik és hagy-
tuk, hogy az érkező mamáknak és gyermekek-
nek egészségügyi utasításokat és segítséget 
nyújtsanak. Mi pedig visszatértünk, hogy el-
csendesítsük a forradalmat, melyet 60 munka-
nélkülink támasztott és dologra szorítsuk őket. 

Már most 1 fogorvos és 3 ápolónő is volt a 
házban. Ez bizony r i tka kegy számunkra! Húsz 
percnyi békés uralom és nyugodt taní tás kö-
vetkezett, de akkor meg elkezdett esni az eső. 
Ez azt jelentette, hogy szünet nem lesz és a 
nyugtalan, ülésben k i fáradt gyermekek szá-
mára, kik végre ki szeretnék ugrálni magú kai, 
— nincs alkalmas hely. Rendes körülmények 
között sem maradnak hosszú ideig csendben és 
nyugodtan, most pedig 60—70-en összezsúfolva 
egy-egy teremben, egész kis vihart csináltak. 
És ezt nem is csodálhatjuk, hisz a szoba leve-
gője ilyenkor mindig nyomottabbá és nyomot 
tabbá válik, még ha az összes ablakok és ajtók 
nyitva is vannak. Azért mégis megbirkóztunk 
velük különös nehézség vagy rosszkedv nélkül. 
Csak néha zavart meg a kicsikék lármája , kik 
a változások előnyeit és a felügyelet csökke-
nését igyekeztek kihasználni. 

Közben azért nem voltunk mentesek kisebb 
incidensektől. Egy rémült mama jött, keresve 
kis fiát, ki rendszerint bátyjai t el szokta kísérni 
az iskolába. Talán ma is itt lesz. Megengedtük 
az egyik idősebb fiának, hogy segítsen a kere-
sésben s csakhamar boldogan jelentették, 
hogy sikerrel jártak. Majd jött egy másik fiú, 
ki elvesztette kalapját. Megnyugtatására szol 
gált, midőn szorgos munka után egy másiknak 
a fején meg is találtuk. Ilyen s hasonló esemé 
nyek töltötték ki a hátralevő időt. Bizony, ma 
is nehéz nap volt, de azért mégsem különb, 
mint a többi. Egyformán érdekes mindegyik. 
Sohasem tudjuk, hogy mi fog történni, csak 
azt, hogy valami biztosain történik, mert unat-
kozás ismeretlen fogalom egy igazgatónő szá-
mára. (The Shoolmaster, 1924 január 4.) 

b) Francia lapokból. 

Az elemi iskolai befejező vizsgalatok új rendje 
Franciaországban. 

Franciaországban folyó év február elsején 
kibocsátott rendelet ú j rendjét ál lapí t ja meg 
az elemi ismeretekre vonatkozó vizsgálatok-
nak, melyeket utoljára 1887-ben szabályoztak. 

A rendelet szerint vizsgára csak azok jelent-
kezhetnek és azok kaphatnak elemi iskolai vég-
bizonyítványt (eertaficat detudes primaáres 
élémentaires), akik 12. évüket még a vizsgálat 
évében betöltik. A vizsgák az iskolai év végén 
kezdődnek az összes département-okban. A ta-
nítók összeállítják a jelentkezők névsorát, me-
lyet a község polgármestere láttamozva beküld 
a tanfelügyelőhöz (inspecteur primaire), ki a 
kerületébe tartozó vizsgázókat t a r t j a számon. 

A départementok tanügyi felügyelője (in-
specteur d'académie) által a tanfelügyelő ja-
vaslata alaoián kinevezett vizsgálóbizottságok 
a járási székhelyeken működnek. Egy bizott-
ság csak ötven jelöltet vizsgálhat meg. Ha a je-
löltek száma ötvenen felül van, egy másik bi-
zottság is vizsgáztat a járási székhelyen vagy 
más községben. 

A bizottság elnöke a járási tanfelügyelő (in-
specteur primaire de la circonscription), alel-
nöke képzőintézeti, felső népiskolai vagy elemi 
iskolai igazgató, tanár, illetve tanító. Az albi-
zottság két tag ja közül az egyiknek tanítónak 
kell lennie. A járások tanítói kölcsönösen nem 
foglalhatnak helyet a bizottságokban, melyek-
ben nőknek is kell lenniök, ha lányok is vizs-
gáznak. 

A vizsgálatok két sorozatra oszlanak. Az 
első sorozat vizsgái a következők: 1. Egyszerű 
tárgyú elbeszélés, levél, leírás vagy jellemrajz 
stb. szerkesztése. 2. Tollbamondás (kb. 8 sor).. 
A szöveghez három kérdés kapcsolódik, ame-
lyek közül kettő a szöveg megértésére, egy a 
nyelv ismeretére vonatkozik. 3. Két számtani 
vagy mértani példa megoldása, az el járás ok-
adatolásával. 4. Fogalmazás (vagy egyes kérdé-
sekre való írásbeli felelés) a történet, földrajz, 
gazdaságtan, egészségtan köréből. 5. Rajz vagy 
kézimunka. 6. Tollbamondás a folyamatos írás 
megvizsgálása céljából. Egy-egy vizsgára 40— 
50 perc esik. 

A második sorozat vizsgái: 1. Szépolvasási 
(lecture expressive) gyakorlat, a szöveg meg-
értésére és a nyelvi tudásra vonatkozó egy-
szerű kérdésekkel. 2. Egy költői darab előadása 
(elszavalása) és egy ének eléneklése. 3. Fejszá-
molás. 4. Egyszerű tornagyakorlat. E vizsgák 
időtartama jelöltekként nem lehet kevesebb 
20 percnél s nem lehet több 25 percnél. 

A tanügyi felügyelő (inspecteur d'académie) 
által kijelölt tételeket a rajzzal és a kézimun-
kával együtt zárt helyen dolgozzák ki a vizs-
gázók a bizottság egy tagjának felügyelete 
alatt. A szóbeli és gyakorlati vizsgálatok nyil-
vánosak. 
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A második sorozat vizsgáira csak azok me-
hetnek, akik semmiből sem buktak s legalább 
húsz pontot kaptak az első négy vizsgán, vagy 
harmincat az első sorozat összes vizsgáin. (Je-
gyek: 0 semmi, 1 és 2 rossz, 9 és 10 nagyon jó.) 

A bizottság csak azoknak a vizsgáit fogadja 
el véglegesen, akik semmiből sem kaptak elég-
telent (0-t) s az összes szóbeli és gyakorlati 
vizsgákon legalább közepes általános osztály-
zatot nyertek. 

Az elemi iskolai tanulmányok elvégzéséről 
szóló bizonyítványt a törvényes kor betöltése 
után megkaphatják azok a jelöltek is, kik a 
felső nép-, illetve középiskolai ösztöndíjas vizs-
gát letették. 

Ez a rendelet folyó év május 1-én lép életbe. 
(Manuel Général de l'instruction primaire 

1924. febr. 16.) 

c) Német lapokból. 

A képzőművészet az iskolában. 
Az iskolának ma már nem szabad csupán 

ismeretanyagot adnia, hanem művelnie kell a 
gyermek érzelmi és akarati életét is. Az ér-
zelmi élet erői közül különösen a teremtő kép-
zelet erőit használja fel a művészeti nevelés. 
Csak a tudományos és művészeti nevelés kap-
csolása által tud eleget tenni az iskola a gyer-
mek természetének és lelki szükségleteinek és 
képes a fejlődő embert teljes emberiességre 
juttatni . 

Az irodalmi és zenei művelés nevelő értékét 
már régóta fölismerte az iskola, a képzőmű-
vészetet azonban még távolról sem méltá-
nyolja annyira, amennyire az nevelő fontossá-
gához mérten megérdemli. A legtöbb ember 
közönyösen és értelmetlenül megy el a művé-
szeti alkotások mellett és művészeti szükség-
letét a művészet hitvány pótlékaival elégíti 
ki. A népikola sokat tehet ennek az állapot-
nak a megváltoztatásában. 

Sokoldalú és értékes ösztönzéseket köszön-
het a német iskola azoknak a napoknak, ame-
lyeket a művészeti nevelésnek szenteltek. Ilyen 
művészeti nevelési napot rendeztek 1901-ben 
Drezdában, amikor először tárgyalták a kép-
zőművészetnek az iskolát érdeklő összes kér-
déseit s megállapították ezek módszeres fel-
dolgozását. A drezdai napnak köszönheti az 
iskola a művészi szemléltető képeket és a mű-
vészi faldíszeket. A régi szemléltető kép csak 
tanítani akar t s azért általában lemondott a 
művészi szempontok érvényesítéséről. Az ú j 
szemléltető kép a tanításon kívül tárgyának 
művészi kifejezésére is törekszik. A faldísz 
elsősorban gyönyörködtetni akar s azért mű-

vészi célja van. H a motívumait nem is vá-
lasztották meg mindig szerencsésen, mivel a 
művész bennük kevéssé van tekintettel a 
gyermek szellemi fejlődésére, azért nem sza-
bad elfelejteni, hogy különösen a művészi kő-
rajzokkal sok szép dísz és derűs hangulat köl-
tözött az iskolákba. 

Inkább közvetett ha tásá t kell lá tnunk a mű-
vészi alkotásokkal való nevelés mozgalmának 
az iskolai könyveknek szebb, díszesebb kiállí-
tásában. Drezdában elhintett gondolatok ter-
mékeny talajra talál tak s ha a művészettel 
való nevelés mozgalma, más reformtörekvések 
előtérbenyomulása miatt , sokak szemében el 
is homályosodott, azért nem szűnt meg telje-
sen, hanem itt-ott még erős gyökereket is bo-
csátott. 

A képzőművészetnek az iskolában való ápo-
lása hozta létre Berlinben az iskolai műkiállí-
tások szövetségét (Bund für Schul-Kunstaus-
stellungen), melyet 1921. májusában alapítot-
tak berlini művészek és tanítók. A művészek-
nek és tanítóknak a szerencsés egyesülése biz-
tosítéka a sikeres munkának. Mindenekelőtt a 
művész a tanítóra van utalva, mert csak a mű-
vészetekért lelkesedő tanítónak növendékei 
fognak a műalkotásban gyönyörködni. Első-
sorban a tanító van abban a helyzetben, hogy 
egy műalkotást nevelő hatásában vizsgálhas-
son és didaktikailag értékelhessen. A tanító-
nak viszont szüksége van a művészre, aki 
megmutat ja neki a művészethez vezető útat, 
növeli a művészet i ránt i fogékonyságát és éle-
síti ítélőképességét a képzőművészet kérdé-
seiben. 

Lichtwark azt kívánja, hogy a gyermekeket 
múzeumokba vezessék, hogy élvezhessék az 
eredeti alkotások közvetlen hatásait. Licht-
wark e gondolatát igyekszik megvalósítani a 
szövetség, midőn vándorkiállításokban csak 
eredeti műveket állít ki. A szövetség az állami 
gyűjteményekből és művészektől kap ja anya-
gát s csak azokat a műveket állítja ki, amelyek 
művészi és nevelő szempontból megállják he-
lyüket. Jogos nevelői okok miatt nem a leg-
modernebb, a még forrongó, hanem a kifor-
rott, az érett művészet termékei kerülnek csak 
a gyermek szeme elé. 

A képeket és szobrokat rendesen valamely 
iskola rajztermében ál l í t ják ki, több hétre. A 
kiállításra elvezetik a tanulókat, akik néha 
egy-egy képet magukkal visznek az osztályba, 
hogy ott behatóan megnézzék. Ezzel a szövet-
ség döntő feleletet ad a r r a a kérdésre, hogy a 
tanítás fölhasználhatja-e a műalkotásokat? 
Drezdában ugyanis voltak művészek, akik a 
műalkotások didaktikai földolgozását elvetet-
ték és sokat vártak a kép „csendes hatásától". 
Azóta tudjuk, hogy a műalkotás e hatásában 

r \ I A " P | _ l C 7 O K A I A Y Ó f l Y I N T i - 7 F T Eredményesen kezeltetnek szigorú orvosi felügyelet 
L / I H I n u n i í l l H V 2 I W U I 1 1 1 I U & t I a la t t : ideges ál lapotok, álmatlanság, sziv-, gyomor- , epe-

B U D A P E S T , bántalmak, rheuma, izületi betegségek, fagyás, hajhul-
V., Vilmos császár-űt 18., I. em. Tel.: 13—98. (Bazilika mellett.) lás, gyermekek angolkóros állapo fa bőrbetegségek. I 
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nem igen bízhatunk. Külön szemlélet tárgyává 
nem tet t iskolai faldíszek nagyrésze rendsze-
r int hatástalan maradt . Ez részben a nem 
mindig szerencsés megválasztásnak tulajdo-
nítható, azonban jobb megválasztás esetén 
sem kielégítő a képek hatása a taní tó mun-
ká ja nélkül, mert a gyermekek, a különös mű-
vészi hajlamuaktól eltekintve, i rányí tás nél-
kül nem képesek a műveket művészi értékük-
ben megragadni. Érdeklődésük és élvezetük 
csupán a tartalomnak szól s ezért nem esztéti-
kai. A forma-problémát, azaz a művészi él-
mény belső alakítását és ez élménynek meg-
határozott anyaggal történt kifejezését illető 
technikai problémát, tehát az esztétikailag 
vett műalkotást csak ennek szemléletére való 
gondos vezetés után fogják fel a tanulók. Bár 
érettebb gyermekek képesek valamely kép 
hangulat i tartalmát rámutatás nélkül is át-
élni, de az így keletkező élvezet még pusztán 
érzéki és még nem teszi szabaddá az útat az 
igazi műalkotásban való tudatos gyönyörkö-
déshez. Ehhez akkor jutnak el, ha bennük az 
eredetileg adott esztétikai értékérzelmet, a 
műalkotásba való elmerüléssel, esztétikai ér-
tékképzetté és esztétikai értékérzelemmé fo-
kozzuk. Az elmerülő szemlélést a tartalom, í. 
forma és a technika szempontjai irányítják. 
Mennél tovább marad a tanuló a kép előtt, 
annál tökéletesebbé válik szemlélete s annál 
inkább fokozzuk a képben való élvezetét. A 
nézéstől a szemlélethez vezető ú tnak két alap-
vető föltétele van a tanulóban: meg kell benne 
lennie az akaratnak a taglaló nézéshez. Ehhez 
a műalkotások szendéletében való külön iskolá-
zottságra van szüksége. Ki kell fejlődnie benne 
a műalkotás esztétikai értékeinek tudatos lá-
tásához szükséges képességnek is. Ez pedig 
nem történhetik meg a természettel való sze-
rető érintkezés nélkül. Mivel a művészi élvezet 
a szemlélő részéről való utánélésben áll, azért 
a gyermeknek a természettel való érintkezés-
ben a művészéhez hasonló tapasztalatokra és 
élményekre kell szert tennie. Maga a műalko-
tás még nem képes esztétikai szemléletet elő-
idézni, ilyen szendéietekre már a kép szemlé-
lése előtt szert kell tenniök a gyermekeknek, 
hogy azokat a kép formáinak és színeinek ér-
zéki észrevétele ál tal a tudatba visszaidézhes-
sék. Élményeinknek, mint a művész élményei-
nek a képben való ú j r a föltalálása által kelet-
kezik a műalkotás szépségében való örömünk. 
A műélvezetre való képesség tehá t a formák 
és színek érzéki szemléletének és a természet 
színes megjelenését tartalmazó, sa j á t emlék-
képeink összeolvadásán alapszik. A tanuló az 
iskolai kiállításokon csak akkor élvezi a mű-
alkotásokat, ha őt előzően a környezet esztéti-
kai nézésére és a természet szépségeinek élve-
7.ésére neveltük. 

A műalkotáshoz vezető út tehát a természet 

megfigyelésén s a természet jelenségeinek él-
vezésén át halad. A művész, mint a természet 
ú j szépségeinek felfedezője, alkotásaiban ve-
zérfonalat ad a természet látására, de viszont 
ugyanakkor a műalkotás visszavezet a termé-
szethez. Ebből világos, liogy a természetben 
való gyönyörködésnek és a kép élvezetének 
mindig szoros kapcsolatban kell lenniök. A 
művészeti tanításnak nem szabad művészet-
történeti ismereteket adnia, hanem csupán 
művószetszemléletnek kell lennie és művészeti 
élményeket kell keletkeztetnie. Művészettörté-
neti előadások nem valók az iskolába. Maga-
sabb iskolákban is csak akkor van helyük, ha 
a tanulóknak már megfelelő élményeik vannak. 

A cél nem a kritizálás, hanem a műalkotás 
azon esztétikai értékeinek megvilágítása, 
amelyek előidézik az élvezetet. Elméleti fel-
világosítást nem mellőzhetünk teljesen. Pl. 
karcok nézésekor, megfelelő szemléltető esz-
köz felhasználásával, rá kell mutatni keletke-
zésükre. Alkalmilag, szemlélettel kapcsolat-
ban, beszélhetünk pl. az impresszionizmusról 
és az expresszionizmusról, de csak keveset. 

A műalkotások kiválasztásában és szemlél-
tetésük módjában tekintettel kell lennünk a 
gyermek korára és szellemi színvonalóra. Az 
elemi iskola tanulóival, mivel érdeklődésük 
még egészen az anyagra irányul, főképen 
meseképeket nézetünk és így elégítjük ki tar-
talmi érdeklődésüket. Ha már a tíz éves gyer-
mekben fölébredt a valóság iránti érzék, ak-
kor képben a valóság vi lágát is megmutat-
juk neki. Tíz éves korban élénk cselekvényű 
képek felelnek meg; fiúknak főleg történeti 
képek valók. Még e korban is a tartalmi szem-
pont, az a kérdés az uralkodó: mit ábrázol a 
művész? A 12 évtől kezdve a tartalomról a for-
mára, a valóság világától a műélvezetre és a 
művészi élményre térünk át. Lassanként az a 
kérdés válik uralkodóvá: hogyan fejezi ki 
tárgyát a művész? 

Az iskolai műkiállítás szövetsége nemcsak a 
tanulóknak rendez kiállításokat, hanem a ta-
nítókról is gondoskodik, amennyiben műter-
mekbe, múzeumokba és kiállításokra viszi 
őket, számukra előadásokat rendez stb. Szülői 
estéken pedig a szülőket is bevezeti az iskolai 
kiállításokba. 

A legszebb kiállítás mult év november 4-étől 
25-éig tartott . Berlin-Vilmersdorf egyik elemi 
iskolájának rajztermében voltak a művek el-
helyezve s megnézték a legkülönbözőbb isko-
lák tanulói. Szülői estéken és vasárnaponként 
ének- és zenekarok is szerepeltek s különböző 
művészeti t á rgyú előadásokat tartottak. 

(I. Schmidt. Allgemeine Deutsche Lehrer-
zeitung, 1924. jan. 11.) 

^iEíKí f G y ó g y p a e d a g o g i a i " ^ i ^ r S f ^ 
Zugliget, Remete-Út 18. í J H H l telhető'gy er mekekLrés"<Tr e. 
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H Í R E K . 

Klebelsberg Kunó gróf törvényjavaslata a középiskoláról. 
A Néptanítók Lapja 1—2. számában már meg-

emlékeztünk a középiskolai reform törvény-
tervezetéről és ma már azt jelenthetjük olva-
sóinknak, hogy Klebelsberg Kunó gróf vallás-
és közoktatásügyi miniszter a nemzetgyűlés 
február 26-i ülésén be is nyújtotta a közép-
iskoláról szóló törvényjavaslatot, amely három-
féle középiskolát különböztet meg: gimnáziu-
mot és reáliskolát. A középiskola feladata, 
hogy a tanulót vallásos alapon erkölcsös pol-
gárrá nevelje, hazafias szellemben nagyobb ál-
talános műveltséghez juttassa és a felsőbb 
tanulmányokhoz szükséges szellemi munkára 
képessé tegye. 

A gimnáziumi oktatás rendes tárgyai a kö-
vetkezők: hit- és erkölcstan, magyar nyelv és 
irodalom ennek történelmével, azonkívül azok-
ban az intézetekben, melyekben a tanítás nyelve 
nem a magyar, az intézet tanítási nyelve és 
ennek irodalma, latin nyelv és irodalom, görög 
nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom, 
Magyarország történelme, világtörténelem, 
földrajz, természetrajz, természettan, mennyi-
ségtan, filozófia, rajz, testgyakorlás. A reál-
igmnáziumé ezeken kívül a francia, angol vagy 
olasz nyelv és irodalom és a kémia. A görögöt 
ebben az iskolában nem tanítják. A reáliskolá-
ban sem a latint, sem a görögöt nem adják elő, 
ellenben a fenti tantárgyakon kívül még a raj-
zoló és ábrázoló mértant vették fel. 

Az 5. §. a középiskolák szervezésének, illetőleg 
átsezrvezésének jogáról intézkedik. A 6. §. sze-
rint a 3. és 4. §-ban felsorolt francia, angol 
vagy olasz nyelveknek csak egyike lehet a taní-
tás rendes tárgya egy-egy reálgimnáziumban, 
illetőleg reáliskolában. Hogy közülük melyiket 
tanítsák, azt az állami ós királyi katholikus, 
valamint a törvényhatóság községi társlatügyi 
és .magánközépiskolákra nézve a magyar ki-
rályi vallás- és közoktatásügyi miniszter, a 
többi intézetekre nézve pedig az illetékes fenn-
tartó hatóság állapítja meg. 

Ügy a gimnáziumnak, mint a reálgimnázium-
nak, továbbá a reálsikolának nyolc osztálya é-> 
ugyanannyi évfolyama van. 

A 9. §. felsőbb osztályban rendes és javító-
vizsgálatok felől intézkedik. A javítóvizsgálat 
nem ismételhető meg. Ha valamely tanuló a 
szorgalmi idő jelentékenyebb részét elmulasz-
totta és mulasztását kellően igazolta, a tanári 
testület a tanulót pótló vizsgára útasí that ja . 
Ezt a tanuló csak abban az intézetben teheti, 
melynek t anár i testületi elnöke a pótló vizsgá-
latot megengedte. Ha a tanár i kar a pótló vizs-

gálatot bármely okból nem tar t ja megenged-
hetőnek, a tanulót az osztály ismétlésére utasít-
hat ják. A tanári testület erre vonatkozó hatá-
rozata ellen a rendes hivatalos úton a tankerü-
leti királyi főigazgatóhoz, illetőleg az iskola, 
felekezeti főhatóságához lehet folyamodni. 

Az a tanuló, aki nyilvános középiskolából 
más, ugyanolyan tantervű nyilvános középisko-
lába kíván átlépni, előbbi intézetétől nyert bizo-
nyítványával igazolni tartozik, hogy a meg-
előző osztályt minden tárgyból, nem számítva 
a testgyakorlást, legalább elégséges eredmény-
nyel végezte. A taní tási órák heti számát a ja-
vaslat a tanulókra nézve, a rendes tantárgyak-
ból testgyakorláson kívül, a középiskola első és 
második osztályában legfeljebb 26, a többi osz-
tályban legfeljebb 28 órában állapítja meg. 

A 13. §. a tanárok heti óraszámáról és a mel-
lékfoglalkozásokról intézkedik. A fejlesztés alatt 
nem álló teljes középiskolákban a testgyakorlás 
tanárai, a rendikívüli tárgyak tanítóin kívül a-

tanárok száma, az igazgatót beleértve, legalább 
13. A rendes tanárok száma, az igazgatón kí-
vül, bármely középiskolában nem lehet kisebb 
a meglevő oszrtályok számánál. Az igazgatók 
legalább heti 4, legfeljebb heti 8, a tanárok 
heti 18 óránál többre, kivéve a rövid ideig tartó 
helyettesítést, nem kötelezhetők. Az igazgató-
ság heti 10, a tanárok heti 24 óránál többre 
nem vállalkozhatnak. 

A javaslat 18. §-a hatályon kívül helyezi az 
1883. évi XXX. törvénycikk 1—5., 11—12., 16., 
21., 26. és 32. §-ait, valamint az 1890. évi XXX. 
törvénycikket egész terjedelmében. 

A megokolás szerint a javaslatban foglalt 
újítások két alapgondolaton nyugszanak. Elő-
ször a középiskolai típusok differenciálásának 
gondolatán, másodszor valamennyi középisko-
lai t ípus egyenjogúsításának eszméjén. A fő-
iskolákra való-belépés szempontjából a törvény-
javaslat az eddigi gimnázium és reáliskola közé 
egy ú j középiskolai t ípust iktat be: a reálgim-
náziumot. Ezzel a középiskolák differenciálásá-
nak álláspontjára helyezkedik. A differenciálás 
mellett szól az a művelődés-pszichológiai szem-
pont, hogy az egyén lehetőleg olyan iskolafajba 
juthasson, amelynek műveltségi j ava i össz-
hangban vannak az egyén sajátos lelki képes-
ségeivel és hajlandóságaival. Az elmének for-
mális kiképzésére, mintegy logikai kicsiszolá-
sára a .gimnázium, reálgimnázium és reáliskola 
művelődési anyaga egyaránt alkalmas. A kö-
zépiskola további differenciálásának helyessé-
gét a ínyugateurópai államok példái is eléggé 
megerősítik. 

Dr. PAJOR SZANATÓRIUM ÉS VÍZGYOGYINTÉZETB U D A P E S T ™ K E R Ü L E T 
IDEG*, BELBETEGEK, ÜDÜLÖK GYÓGYHELYE. DIÉTÁS KÚRÁK, 
V l Z K Ú R Á K . Z A N D E R STB B E J Á R Ó K R É S Z É F É IS. 

VAS-UTCA 17. SZÁM ALATT. 
SEBÉSZET, UROLOGIA, 
SZÜLÉSZET. ORTHOPADIA. 
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Gévay Woíff Nándor. 
A Kormányzó Ü r őfőméltósága a m. kir. 

vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesz-
tésére Dr. Gévay-Wolff Nándor h. államtitkár-
nak az államtitkári címet és jelleget adomá-
nyozta. 

Habá r Gévay-Wolff Nándor ma már közvet-
lenül nem foly be a tanítók ügyeinek az inté-
zésébe, de azért a tanítóság ma is tisztelettel 
és szeretettel övezi körül nemes gondolkozá-
sáért , finom lelkületéért, előkelő, de egyszerű 
szíves magyaros természetéért. Gévay-Wolff 
Nándor a munka embere. Azok közé a tiszt-
viselők közé tartozik, akiknek érdemei előtt 
meghajolnak tisztviselőtársai és a tanítók is 
egyaránt . Egész életét a munkának szentelte, 
méltó arra, hogy munká já t a s iker áldása kí-
sér je . 

• 

A Néptanítók Lapjáért. 
Hankó János medgyesegyliázai áll. el. isk. 

igazgató 22.000 koronát küldött a Néptanítók 
L a p j a előállítási költségeire a következő sorok 
kíséretében: 

Tek. Szerkesztőség! A „Magyar Dalterjesztő 
Művész Csoport" Medgyesegyházán tartott 
dalestébjének jövedelméből 10aU-ot, összesen 
22.000 koronát (azaz huszonkettőezer koronát) 
hagyott vissza kulturális célra. 

Midőn ez összeget köszönettel átvettük, az 
áll. el. iskola tantestülete egyhangúlag el-
határozta, hogy ez összeggel a „Néptanítók 
Lapja" előállítási költségeinek fedezésé-
hez járulunk hozzá. 

E csekély összeget felajánljuk, azon kérés-
sel, fogadják oly szívesen, mint amilyen szí-
vesen adjuk. Ha mással nem tudjuk, legalább 
ezzel háláljuk meg azt a sok szépet és jót, 
amit nekünk a „Néptanítók Lapja" nyújt. 

A tantestület nevében: 
Medgyesegyházán, 192Í február 23-án. 

Kiváló tisztelettel 
Hankó János, 

állami iskolai igazgató. 

A kultuszminisztériumból. A Kormányzó Ür 
Őfőméltósága a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter úr előterjesztésére Dietzl Lajos minisz-
ter i tanácsosnak a h. ál lamtitkári címet ado-
mányozta. 

— A Weehselniann tanítói nyugdíjsegélyek 
a postai kézbesítések költséges volta miatt a 
szokott módon n e m folyósíthatok a postataka-

rékpénztár ú t j án . A javadalmasok: vagy sze-
mélyesen, vagy meghatalmazott juk, a jutalé-
kot a pesti izraelita hitközség pénztáránál 
(VII., Síp-utca 12. II. emelet 28.) bármikor a 
délelőtti órákban felvehetik. A meghatalma-
zottak csak február 17-e u tán kelt írásos meg-
hatalmazással jelentkezhetnek. 

— Adomány. Antal Sándor ref. tanító 30.0 0 
K-t küldött az „Eötvös-alap" javára . Rendelte-
tési helyére ju t ta t tuk . 

Siketnéma tanulók felvétele. A siketnémak 
debreceni áll. s. intézetének kötelékébe a f. évi 
szept. 1-ével kezdődő 1924—25. tanévre 30, h é t -
tizenegy éves korban levő siketnéma gyermek 
nyerhet felvételt. A felvett növendékek az inté-
zet internátusában nyernek elhelyezést s hoz-
zátartozóik vagyoni és kereseti viszonyaihoz 
képest kedvezményes vagy ingyenes ellátás-
ban is részesülnek. Bővebb felvilágosítást kész-
séggel ad az intézet igazgatósága. 

— Doktorrá avatott kántortanító. Horváth 
József szegedi kántortaní tót a Ferenc József-
tudományegyetem az államtudományok dok-
torává avat ta . 

— Tíz éves találkozó. Felhívom azon volt ta-
nulótársaimat, akik az 1913—14. isk. évben a 
debreceni ref. tanítóképzőintézetben végeztek, 
hogy 10 éves találkozóra f. év július 3-án d. c, 
9 órakor a Kollégiumban jelenjenek meg. Ad-
dig is szíveskedjenek velem közölni címüké' 
Debreczen, 1924. febr. 20. Bállá Kálmán, ref . 
tan'tó. (Márk Endre-telep, Galamb-u. 2.) 

— Halálozás. Csete Zsigmond nyugalmazott 
ref. rektor tanító élete 67. évében, 1924. évi feb-
ruár hó 16-án meghalt. 

Egyesületi élet. 
A „KANSZ" elemi iskolák stb. csoportjának 

1924. évi február hó 14-én megtartot t választ-
mányi ülésén Galla Endre elnök vázolta a köz-
szolgálati alkalmazottak nehéz anyagi helyze-
tét s ennek kapcsán ismertette a Szövetségnek 
az anyagi helyzet megjaví tására irányuló tö-
rekvéseit. Mint konkrét eredményt, az egy-
szeri téli segély engedélyezését említette meg, 
amely, ha bár nem is volt kielégítő mértékű, 
minden háztar tás számára pillanatnyi enyhü-
lést hozott. Sajnálat ta l jelentette, hogy az 
államsegélycs nem állami tanítók a téli se-
gélye címén nem a teljes összegű, hanem csak 
a fizetéskiegészítő államsegély 25°/o-át kitévő 
téli segély állapíttatott meg, ami egyeseknél 
igen jelentékeny összeget képvisel. A csoport 
elnöksége illetékes helyeken máris megtette a 
szükséges lépéseket ezen rendelkezés orvoslása 
iránt és a jövőben is mindent el fog követni, 

R E U f V I Á S és idegbajokat fájdalommentesen gyógyít, modern sugaras és villamos 
eljárásaival Dr. R É H BÉLA ELEKTROMÁGNESES GYÓGYINTÉZETE, 

Budapest, VII., Vilma királynő-út 13. Telefon: József 26—24. 
K é r j e n ingyenes ismertetőt ! Tanf tó-csa ládoknak e n g e d m é n y 
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hogy az egyenlő elbánás elve az egész vonalon 
teljes mértékben érvényesüljön. Jelenti to-
vábbá, hogy az elnökség ismételten megsür-
gette a VII. fiz. osztálynak a nem állami taní-
tók részére való megnyitását és az igény-
jogosultak mielőbbi előléptetésének foganato-
sítását. Beszámolt az óvónői és tanítónői szak-
kör által Budapesten és Kispesten rendezett 
műsoros estélyek fényes erkölcsi és anyagi si-
keréről. A szakkörök buzgó, lelkes elnökeinek, 
Sugárné Mezey Karolának és Gruber Béláné-
nak, valamint a közreműködő művészeknek és 
n szakköri elnököket fáradságos munkájokban 
odaadással ós lelkesedéssel támogató tanító-
nő knek és óvónőknek a maga nevében is a leg-
nagyobb elismerését és köszönetét fejezi ki és 
£l választmánynak jegyzőkönyvi köszönet nyil-
vánítását javasolja. Végül ismertette a Ma-
gyar-Holland Társaság, valamint a Magyar-
Hollandi Bank E.-T. támogatásával megala-
kult Magyar-Holland Kulturgazdasági R.-T. 
céljait és a magyar tanítóságnak ezen ú j ala-
kulatba való belekapcsolódásának jelentőségét. 
Tekintettel egyrészt az ú j intézmény kulturális 
törekvéseire: oktató film meghonosítása isko-
lákban; az iskolánkívüli népműveléssel kapcso-
latban, tanügyi és szépirodalmi folyóiratok, 
.gyermeklapok kiadása a tanítók közreműkö-
désével stb. másrészt azon körülményre, hogy 
a társaság tiszta nyereségének 10"U-a tanítói 
jóléti célokra, ezen felül egy további összeg 
a tanítók szövetségházának alapja javára fog 
fordíttatni és miután a kiadásra kerülő lapok 
minden anyagi eredménye egyúttal a Gárdonyi 
Géza irodalmi társaság megerősödését is elő-
mozdítja, felhívja a tanítóság és az óvónői kai-
figyelmét a társaság által kibocsátott rész-
vényjegyzési ívekre. A részvények darabon-
ként 2000 K. kibocsájtási áron szerezhetők meg. 
A 2000 K. kedvezményes áron való részvény-
vásárlás végső határideje 1924 március 15. 

Az elnöki bejelentések után Csontea Győző 
főtitkár számolt be a csoport kéthónapi műkö-
déséről. Az általános anyagi helyzettel kapcso-
latban ismertette a Szövetségnek, az illetmé-
nyek egységesítésére vonatkozó alaprendelet 
módosítására és az aranyparitásos illetmény-
rendszerre való áttérésre irányuló akcióját. 
A kormánytervezet szerint 1924. év július hó-
napjától kezdődleg számíthatunk az arany-
paritásos fizetésre. A csoport elnöksége is tel-
jes erejével azon lesz, hogy a megállapítandó 
ú j illetmények mértéke minél közelebb jusson 
a békebeli fizetésekhez, hogy a tisztességes 
megélhetés minden kategóriára nézve feltét-
lenül biztosíttassák és hogy a megszüntetendő 
kedvezményes ellátás helyett megfelelő ellen-
értékű családi pótlék állapíttassák meg. 

A tanítói és óvónői kar nagyobb jelentőségű 
függő kérdései, illetve a még orvosolatlan sé-
relmek, nevezetesen a VII . fiz. oszt. magasabb 
fokozatainak a betöltése, a szakfelügyelet kér-
désének megoldása, a nem állami tanítók hadi-
pótléka. kedvezményes orvos és gyógyszer-
ellátása és vasúti kedvezménye, a kántortanítók 
többrendbeli sérelmei, a tanító és óvónőképzés 

reformja, a vezérlőbizottságot is ismételten 
foglalkoztatta s ezen kérdések mielőbbi ked-
vező elintézése céljából, a legközelebbi időben 
erőteljes közös akció megindítását határozta el. 

Főt i tkár javaslatot tett a csoport programm, 
propaganda és sajtóbizottságának sürgős meg-
alakítása és működésének megkezdésére nézve. 
A propaganda bizottság elnöke utasí t tatott a 
tavasszal megindítandó országos szervezkedés 
pro grammjának sürgős egybeállítására. Főtit-
kár javaslatára a választmány elhatározta, 
hogy a kispesti műsoros estély tiszta jövedel-
méből 400.000 K-t a csoport „Máthé" segély-
alapja javára fordít, a felépítendő tanítók szö-
vetségháza céljaira pedig 100.000 K-t ado-
mányoz. 

Végül Kőpe Jenő csoport pénztáros terjesz-
tette elő az 1923. évre vonatkozó jelentését és a 
zárszámadást, melyet a választmány jóvá-
hagyólag tudomásul vett. 

Előfizetési felhívás. A Magyar Tanítóegyesü-
letek Országos Szövetsége kebelében alakult 
Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság valóra vál-
totta egyik célját, a Magyar-Holland Kultur-
gazdasági rt. nemes anyagi támogatásával 
megindította két lapját. Célunk a magyar ha?,0, 
jövendő polgárainak kezébe oly lapot adni. 
melyet a tollforgató tanítótestvérek legjava 
nyúj t szellemi kincseiből. A magyar haza sze-
retete, a magyar mult rajongó imádata és a 
boldog magyar jövendő reménysége ha t j a át 
lapunk minden sorát. Szórakozás közben óhajt-
juk belopni a magyar gyermek lelkébe ezen 
érzéseket, támogatására sietünk a magyar taní-
tóságnak heroikus nemzetmentő munkájában. 
Ez a gyermeklap a minden hó 1-én és 15-én 
megjelenő Képes Kis Lap. Tiszta magyar leve-
gőt, a magyar nemzeti érzés erősítését szolgálja 
a magyar középosztálynak, gazdatársadalom-
nak és minden magyar családnak a Magyar 
Család, melynek melléklete gyanánt adjuk a 
magyar-holland kapcsolat erősítését célzó Ma-
gyar-Holland Szemlé-t. Előfizetési árak negyed-
évre: Képes Kis Lap 4000 korona, Magyar Csa-
lád és Magyar-Holland Szemle együtt 4000 ko-
rona. 

A Kansz. tanfelügyelői szakkörének választ-
mánya rendes havi ülését f. évi március l;ó 
9-én d. e. 10 órakor a székesfővárosi kir. tan-
felügyelőség hivatali helyiségében (II., Mészó-
ros-u. 12.) ta r t ja meg, melyre a választmány 
tagja i t eziiton hívja meg az Elnökség. 

Szellemileg és testileg kimerülteimek 
friss erőt, jó idegeket biztosít az Ovomal-
tine — friss tojásból, tejből, malátából és 
kakaóból készült — koncentrált tápszer. 

Két étkezéshez elegendő kísérleti anyagot, népszerű 
ismertetést díjtalanul küld a Dr. WANDER gyógyszer* 
és tápszergyár r.*t. Budapest, 41. postahivatal, postafiók. 
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Irodalom. 
A szeretet jegyében. I r ta : Böle Kornél, Szent 

Domonkos-rendi atya. Világravaló, szellemes s 
egyúttal bensőséges lelki érzéstől áthatott köny-
vecske ez, mely egyrészt beszámol a Budapes-
ten 1917 óta működő Rózsafüzér Jótékony Egy-
let eredményeiről, másrészt pedig a felebaráti 
szeretet gyakorlására buzdító gondolatokat tá r 
az olvasó elé a Szentírásból, a szentatyákból, 
jeles írókból és a tapasztalatból. Valóságos ka-
tekizmusa a jótékonyságnak. A könyv rendkí-
vül csinos, képekkel illusztrált, alapára 1 ko-
rona 50 fillér. 

Ismeretterjesztő. 
Észak-Európa új államai.* 

í r t a ; Tomcsányi János. 

A diadalittas entente, midőn Amerika meg-
nyerte számára a háborút, mint fájdalmasan 
tudjuk, darabokra tépte országunkat, új, élet-
képtelen államalakulatokat hívott létre, az egy-
séges, összefüggő területek lakosságánan gazda-
sági együttműködését megszakította s a né-
pekre végtelen nyomort zúdított, melynek sú-
lyát mindnyájan érezzük. Ez az aprózó munka, 
mely lehetővé teszi az apró államok igába haj-
tását a föld hatalmasai számára, nemcsak min-
ket ért. Európa északkeleti része hasonló fel-
aprózásnak lett áldozata. Az orosz és német bi-
rodalmak helyén hét ú j alakulat keletkezett, 
melyek részben függetlenek, részben azonban 
csak a függetlenség látszatában élnek. A hét 
között vannak államok, melyek felállítása tör-
téneti igazságtalanság helyrehozását, a méltat-
lanul elnyomott nemzetek, milyen a finn és a 
lengyel, szabadságának visszaadását jelentik. 
Másutt a függetlenségre és önállóságra érett 
művelt nép jutott az őt megillető külön állami 
léthez, amilyenek az eszt testvéreink. A to-
vábbi sorban az ú j Lettország már a nemzeti-
ségi harcok képét t á r j a elénk, míg Litvánia s 
Danzig szabad város nagyon ingó, állandóan 
másokra utalt egységeket mutatnak, és a sor-
ban az utolsó, a kis Klajpeda (Memel-vidék) el-
húnyt, mielőtt megszületett volna. 

Legyenek azonban az ú j alakulatok szilárdak 
vagy ingók, vagy a valóságban dőltek legyen 
össze, mint Klajpeda, a nemzetközi jogban él-
nek, egyesek fejlődnek s létükről tudomást kell 
szereznünk. Azért az alábbiakban északról dél 
felé sorba vesszük a területeket, ismertetjük 
azok népét és a kultúrai és gazdasági viszonyo-
kat, melyek az illető alakulatok életfeltételeit 
alkotják. 

1. Finnország (Suomi). 
Kelet-Európa legészakibb állama, szomszédai 

kelet és délkelet felől Oroszország, dél felől a 
Finn-öböl, nyugatról a Botteni-öböl és Svéd-

* A szerző szalíEdliceumi e lőadása inak váz l a t a . 

ország, északon Norvégia és kis darabon az 
Északi Jeges-tenger. Ez igen fontos, mert általa 
ezen távoli részeken is jégmentes Kikötőhöz ju-
tott. 

Az ország területe 387.576 km'2, miből az egy-
kori nagyfejedelemség területe 373.604 km2, a 
többi pedig az északi tengerhez nyúló Pe-
csenga-vidékre és az Aland-szigetekre esik. Az 
Aland-szigetek, melyek Svéd- és Finnország-
közti versengés tárgyai voltak, a népszövetség: 
határozata folytán kerültek Finnországhoz. A 
Finnországtól keletre fekvő és ez idő szerint 
Oroszországhoz tartozó Karelia úgy földrajzi-
lag, mint néprajzilag szintén Finnország felé 
nehezedik és máig is vita tárgyát képezi. A 
kareliai lakosság az 1923. évben föl is lázadt a 
szovjet ellen, de a túlnyomó erő a felkelést vá -
logatott kegyetlenséggel vérbefojtotta. 

Finnország területe dombos-völgyes, sem 
nagy hegyek, sem tágas síkságok nincsenek 
raj ta . A kemény gránitalapot a jégkorszak 
zajló jégtömegei alakították ki, egyrészt ki-
gömbölyítve a kiemelkedő sziklákat, másrészt 
tókatlanokat vá jva azokba. Ez magyarázza a 
területen található számtalan tó létezését, me-
lyekről Finnországot az ezer tó országának ne-
vezték el. Az ország területe a tengerpartok fele-
enyhén lejt s azért a felsőbb fekvésű tavakból 
apró, kristályvízű patakok indulnak ki s szá-
mos esetben több tó érintésével sietnek a ten-
gerbe. Ilyenek a Tornea-Elf, a Kemi-Elf, Ulea-
Elf, Kuno-Elf, melyek a Botteni-öbölbe, s a. 
Tana-Elf, mely az Északi Jeges-tengerbe sza-
kad. 

Az ország a magas északon terülvén el, a 60. 
és 70. északi szélességi fokok közt, éghajlata 
zord, de mégsem annyira, mint az északi fek-
véséből következik, mivel azt a tengeráram, az 
úgynevezett Golf - áramlat némileg enyhíti . 
Mindazonáltal délibb részein is az évi közép-
hőmérséklet 1—5 C° közt váltakozik, míg az 
északi részeken ez a fagypont alá kerül, amiből 
következik, hogy az országban a telek hosszúak, 
eléggé hidegek, a nyarak rövidek s mérsékel-
ten melegek. 

Az éghajlat ezen zordonsága következtében 
az ország lakossága igen gyér, négyszögkilo-
méterenkint alig 10, összesen az ország egész 
területén 3,364.807, kik közül 88-7% finn, 11% 
svéd, a többi 0:3% az oroszok, németek, lappok 
stb. közt oszlik meg. A lakosság foglalkozása 
főkép a földmívelés, mely az éghajlat zordon-
sága mellett csak soványan fizet. Ezen foglal-
kozási ágban, beleszámítva az erdészetet is, az 
ország lakosságának 65%-a keresi kenyerét, az 
iparban 15%, a kereskedelemben és közlekedés 
körében mintegy 7%, a többi megoszlik. 

A földmívelés nehézségeiről és gyenge ered-
ményeiről fogalmat nyúj t már az a körülmény, 
hogy az ország felületének közel .62°/ o-a erdó, 
mintegy 30%>-a teljesen terméketlen, kopár 
szikla- vagy tófelület és csak alig több 8%-nál 
a szántóföld, rét és legelő. Ezen területen is 
leginkább burgonya és zab terem, a búza csak 
mutatóba akad, míg a rozs és árpa némely 
enyhébb éghajlatú vidéken eléggé díszlik, de 
terméseredményük együttvéve is alig ha ladja 
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meg a 41/; millió métermázsát. Jelentékeny még 
a hüvelyesek (borsó, bab) termesztése. 

A földmíveléssel együtt járó állattenyésztés 
igen fejlett, minden kilenc lakóra esik egy ló, 
minden kettőre egy szarvasmarha s minden 
háromra egy juh. Sertésből azonban ismét csak 
10 lakóra jut egy darab. 

Az erdők területe eléri a 20 millió hektárt, ez 
képezi a nemzet legnagyobb kincsét, a kivitel 
707o-át ad ja az erdőkből nyert leidolgozott és 
nyers fa. 

Az iparágak közül legfejlettebbek a fa-, a 
papir-, a textil- és a fémipar. Az ipar évi ter-
melésének értéke közel egy milliárd finn márka 
Az ország bányakincsei közül említendő a vas, 
réz, ólom és grafit. Az északi folyók iszapja 
a ranya t is tartalmaz. A külkereskedelem for-
galma 1921. évben mintegy 7 milliárd finn 
márka, amely összeg körülbelül egyenlően osz-
lott meg a be- és kivitel közt, habár a bevitel 
értéke némileg meghaladta a kivitelét. 

A kereskedelem s általában a közlekedés cél-
j a i t 4318 km hosszú vasúthálózat és számos ten-
geri kikötő szolgálja. Az ország tulajdonában 
lévő gőzhajók száma meghaladja a 800-at. 

A lakosság — foglalkozásának fent vázolt 
megoszlásához képest — falun lakó, pontosan 
.84% lakik falun és csak 16% városokban. Leg-
népesebb az ország fővárosa, Helsinki (Helsing-
fors) 189.000 lakossal, nagyobb városai még Abo 
(60.000), Tammerfors (47.000), Viipuri (Vyborg, 
30.000) stb. 

A lakosság túlnyomó többsége (98%) ágostai 
evangélikus, a többi görögkeleti. A zsidók 
száma az egész országban csak mintegy 1600, 
tehát csak 5000 lakosra esik egy zsidó. A katho-
likusok száma még kisebb s csak Helsinkiben 
van egy kis plébániájuk. 

A sors mostohasága: a zord időjárás, a ta laj 
terméketlensége már rég arra késztette a finn 
nemzetet, hogy közoktatását minél magasabb 
fokra emelje s ez által képessé tegye a nemzet 
tagja i t a sorssal való sikeres küzdelemre, meg-
élhetésének biztosítására. És vaioban, a finn 
közoktatás ma igen magas színvonalú, az 1919/20. 
évben volt 3639 népiskola, 4951 tanítóval, 70 kö-
zépiskolája, Helsinkiben egyeteme, számos szak-
iskolája, köztük ipari, kereskedelmi és mező-
gazdasági, különösen sok a fa ipar i és állat-
tenyésztési iskola. Van ezenkívül számos intéz 
inény, mely a felnőttek oktatásával foglalkozik 
és ezek nagy látogatottságnak örvendenek. 

A közoktatásnak ez a magas foka eredmé-
nyezi nemcsak azt, hogy az írni-olvasni nem 
tudók százaléka az egy alá (0;57%) süllyedt, 
vagyis közel 200 lakosra esik csak egy analfa-
béta, de azt is, hogy a nép viszonylagos jólét-
nek örvend s az állam háztartása rendezett, 
költségvetése egyensúlyozott, vagyis a kiadáso-
kat a bevételek teljesen fedezik és a finn márka 
magas árfolyamon áll, tehát az ottaniak nem 
számolnak százezrekben és milliókban, csak 
szerény márkákban és pennikben (fillérekben), 
ezeket megbecsülik, de ra j tuk szükségleteiket 
be is szerezhetik. 

Finnország ál lamformája köztársaság, el-

nökét népszavazás útján választják. A parla-
ment egykamarás, tehát főrendiház vagy sze-
nátus nincs. A parlament tagjainak száma: 200. 
Közigazgatási tekintetben az ország 9 tarto-
mányra oszlik, minden tar tomány kerületekre 
s azok járásokra. 

A finn állandó hadsereg 120.000 főből áll. 
A történet folyamán Finnország előbb svéd 

fennhatóság a la t t állott, ma jd önálló nagyfeje-
delemségképen Oroszországgal jutott perszonál 
unióra. Lassan azonban az orosz cárok leigáz-
ták a szabad finn népet s önállóságuk legtöbb 
kellékétől megfosztották. 

2. Észtország (Eesti Wabarük). 
Észtország éppúgy, mint Finnország az orosz 

birodalomból van kihasítva. Szomszédai kelet 
felé Oroszország, dél felé Lettország, nyugatról 
és északról a Balti-tenger, illetőleg annak Finn-
öble határolja. A keleti határok nagyjában 
természetesek, mert a Pejpus-tavon át és a 
Narva-folyó mentén vezetnek, a déliek egé-
szükben mesterségesek és nehezen védhetők. 

Az ország területe 47.550 km2 s ez a száraz-
föddel összefüggő térségeken kívül Özei, Dagő, 
Moon s más apróbb szigetekből is alakul. 

Az ország területe egészben sík s csak ap-
róbb, alig észrevehető lejtésű emelkedések 
vannak r a j t a , melyek tengerszint feletti ma-
gassága alig haladja meg a 300 métert. 

Az ország folyóvizei jelentéktelenek, leg-
nagyobb folyója a keleti határon folyó Narva, 
mely a Pejpus-tóból siet északra, a Finn-
öbölbe. 

Észtország Finnországtól délre esik s a ten-
ger választja el attól. Éghaj lata is jóval 
enyhébb, de még mindig zordabb annál, ami-
hez mi hozzászoktunk. Az átlagos évi hőmér-
séklet 57a C°. Az évi csapadék 500—600 mm. 

Az enyhébb éghajlathoz képest és a t a la j mí-
velhetőbb volta mellett a lakosság is sűrűbb, 
négyzetkilométerenkint 27, vagyis az ország 
összes lakossága mintegy 1V« millió, kik közül 
93.5% eszt, 5-25% orosz, a többi különféle más 
nemzetiség. A lakosság főfoglalkozása a föld-
mívelés, amely a nép 75%-ának biztosítja a 
megélhetést. 

A termőtalaj megoszlása jobb, mint Finn-
országé, mer t az összterület 22%-a szántó, 
24%-a rét, 177.%-a legelő, 20%-a erdő, a többi 
terméketlen. A fő termékek a rozs, az á rpa és 
a burgonya. Az előbbiekből az évi termés 
megközelítőleg 3—3 millió métermázsára rúg, 
a burgonyából 12 millióra. 

Az állattenyésztés fejlettségi fokát a követ-
kező adatok szemléltetik: Esik minden négy 

MŰFOG, 
plombák, fogtisztítás 
jutányos úrban a ta-
nítóság régi, e l ismert 
fogászati intézetében 

FENYVESI MENYHÉRT 
Budapest, IX . Káday-utca 5. (Kálvin <térmellett). 
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lakóra egy szarvasmarha, nyolcra egy ló, há-
romra egy juh és ha t ra egy sertés. 

Az ország ipara fejletlen, csupán kezdetlege-
sebb papíripar, szeszgyárak, malmok, továbbá 
néhány szövőgyár és egy hajógyár. A kezdődő 
ipar központjai Tallin és Narva. Bányakincsei 
az országnak eg>Táltalán nincsenek a néhány 
kevéshozamú barnaszéntelep kivételével. 

A külkereskedelem mérlege ingadozó, az ed-
digi években a kivitel túlhaladta a behozatalt 
s ez tette lehetővé az állam pénzügyeinek ren-
dezését és az eszt márka elég magas állását. 
Igen jelentékeny kereseti forrás t nyújt az 
eszteknek az Oroszországba és Oroszországból 
való átmeneti kereskedelem. Ezt 1083 km 
hosszú, rendes nyomtávolságú és 350 km kes-
l.enyvágányú vasút teszi lehetővé. Az ország 
legnagyobb kikötővárosa Tallin, kisebb jelen-
tőségű Narva. 

Észtország lakói is túlnyomólag falusi lakók, 
a városokban a népességnek valamivel több, 
mint Vo-e lakik. Az ország fővárosa Tallin (a 
régi térképeken Revei vagy Eeval) 120.000 la-
kossal, nagyobb városai még Tar tu (Dorpat) 
54.000, Narva 26.000 és Pármu 20.000 lakossal. 

Vallásra nézve Esztonia lakosságának 4/ö 
része az ágostai evangélikus nitfelekezethez 
tartozik, a többi a görögkeleti, a görög és a 
római katholikus egyházak közt oszlik meg s 
kisebb számban vannak izraelilak is. 

Az oktatás, bár a finnél fejletlenebb, mégis 
elég magas fokon áll, lévén az országnak 1475 
elemi, 67 középiskolája, Tartuban egyeteme 
és számos szakiskolája. Van továbbá 465 köz-
könyvtára, 7 színháza, 6 múzeuma stb. 

Észtország ál lamformája köztarsaság, az ál-
lam feje a mindenkori miniszterelnök, tehát 
az államnak külön köztársasági elnöke nin-
csen. A miniszterelnököt a 100 tagból álló tör-
vényhozó testület, a nemzetgyűlés választja, 
mely viszont általános választás út ján alakul. 
A nemzetgyűles egykamarás, de egyes határo-
zatai 25.000 választó kívánságára népszavazás 
alá bocsátandók, mely azokat érvényben hagy-
ja vagy elveti. Ha a népszavazás a nemzetgyű-
lés határozatot vagv az ezzel hozott törvényt 
elveti, ezzel a nemzetgyűlést is feloszlatja s 75 
nap múlva ú j választást kell tartani. 

Ilyen népszavazás legutóbb a vallásoktatás 
kérdésében volt. A nemzetgyűlés a vallásokta-
tást eltörölni akarta , a népszavazás azonban 
mellette döntött. 

Közigazgatási tekintetben Észtország 11 ke-
rületre (kis megyére) oszlik. 

Az állam szükségleteit rendes bevételeiből 
fedezi. A költségvetés összege mintegy 6V2 
milliárd eszt márka. 

Az ország védelmére 15.000 főből álló állandó 
hadsereg szolgál, mely szükség esetén tíz-
szeresére emelhető. 

Az esztek a történelem folyamán önálló álla-

mot nem alkottak, hanem a svédek, németek 
és oroszok versenyének voltak tárgyai. A vi-
lágháború befejezése u t án az orosz elnyomás 
alól szabadultak fel, de szabadságukat a bol-
sevikok ellen vívott véres harcokban kellett 
megvédeniök. 

Tanítók tanácsadója. 
A tanyai uradalmi tanítók. 

I r t a : Gábor Gyuia (Alsócikoia). 

Nagyon téved az, aki azt hiszi, hogy a város 
sötét zugában sínylődő lelkekről akaroK szó-
lani és azok érdekében akarok szánalmat kel-
teni a jó emberek szívében. Ó nem! Még annál 
is tovább megyek, Én a tanyai sártengerben 
úszó s a kihalt élet ködös párájában fuldokló, 
egészségtelen viskójában robotoló munkások-
ról, a t anya i uradalmi tanítókról akarok egy-
pár sorban megemlékezni. Mert sajnos, Csonka-
Magyarországon még sokan vagyunk olyanok, 
kik szabadulást óhaj tunk uradalmi lekötött-
ségünkből. S éppen azért, mivel furcsának tű-
nik fel ezen előbbi kijelentésem és sokan azt 
hiszik, hogy az a tanyai élet mindig virágos 
illatú, szabadságot jelentő kedves kalászos ró-
naság, azért megpróbálom a tanyai vi lág isko-
láiról fellebbentem a fátyolt . 

Megvallom, eddig nem is gondoltam, hogy 
mily óriási különbség van állami és tanyai 
uradalmi iskola között, de most tudom, midőn 
én is szép dicsőséggel átvedlettem jellegben és 

I többször érintkezem sokat panaszkodó ura-
I dalmi kartársaimmal. 
í Most látom a különbséget, az elbánást, a 

megélhetést, az iskolai viszonyokat véve és a 
lépten-nyomon felmerülő gátló akadályokat 
tekintve. Lehet, vannak kivételek — ad j a Isten, 
legyenek •—, de kevés azon uradalmi tanítók 
száma, kik boldogan gondolnak felszerelt jó 
iskolájukban e sorok í rójára , ki éppen az ellen-
kezőről a k a r j a meggyőzni az olvasót. H a vesz-
szük az iskolázást, az a lehető legszomorúbb 
képet t á r j a elénk, mert az uradalmi cselédség 
több majorban, tanyán lévén elhelyezve, a 3—4 
km-nyi távolság miatt a tanulók kevesen vagy 
nem is j á rnak fel. Beiratkoznak akkor, ha a 
tanító sorba veszi a tanyákat , összeírja, beírja 
őket — ha van mibe —, de a szeptemberi tanév 
kezdetet nem ismerik el, hanem majd ha a 
dologidő szűnik, a gyermekek „beszorulnak", 

; akkor gondolnak néha rá , hogy iskolába is kéne 
! menni. A tanító ha k imutat ja , attól ugyan ma 
j sem félnek, hisz a napszámból telik, akár egész 

évre előre kifizeti a büntetési fokozat szerinti 
pénzösszeget. Eltelik az ősz, jön a tél: akkor a 
távolság, hideg idő, ruhátlanság mindig el-
fogadható ok és így megszabadul a szülő a 

Az I. Országos Oyermekügyi Kiállításon aranyéremmel és díszoklevéllel kitüntetve. 

Vas- és rézfoútar 
j a v í t á s és r s i s ? o i á s , 
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büntetés elől. Ha a tavasz eljött, akkor éppen 
szükség van a gyermekre, korán kimarad s az 
anya azzal nyugtat ja meg a tanítót: „majd el-
küldöm a vizsgára", azzal vége az iskolázás-
nak. Több olyan gyermekre akadtam, ki 12 évet 
töltött s mint „végzett iskolás" még az első osz-
tályt sem végezte el rendesen. Azután felkerül 
az úgynevezett ismétlőbe, egypárszor eljön, de 
az sem kell neki, hisz már kinőtt a tanulásból, 
jó lesz félkonvenciósnak, beszegődik „bregós"-
nak.® 

I t t valaki azt mondhatná; hát hol van a szé-
pen kidolgozott ú j iskolai törvény? Én is ol-
vastam annak idején, ismerem minden pont já t 
s örült a lelkem, hogy végre megindulunk a 
haladás ú t j án a művelődés sebes szárnyán, de 
„vágyaimnak" ólom „szárnya" támadt. 

Az iskolázás nagy hátránya az is, hogy több-
nyire az iskolák felszereletlenek, elhanyagol-
tak, egészségtelenek, nem megfelelők — i t t is 
vannak kivételek a Duna mentén, a papi bir-
tokokon —, de erről beszéljenek a látogatási 
naplók. 

Most pedig a tanító helyzetéről valamit. Az 
ő élete a legborzasztóbb, legküzdelmesebb, leg-
megalázóbb, legeihagyatottabb. Védője: senki. 
Ereje, támpontja : semmi. Élete alkalmazkodás-
ból, vagy mint „ők" mondják: „alkalmatlan-
kodás"-ból áll. Teljesen ki van szolgáltatva az 
uraság, gazdatiszt vagy segédtiszt, ispán sze-
szélyének — tisztelet adassék a megértőknek, 
mert vannak olyanok is, kik karöltve együtt 
dolgoznak és segítik a tanítót nehéz munká-
jában. 

Fizetése konvencióból áll, amely átszámítva 
sem üti meg az állami tanítóknak járó fizetést, 
hót még a kedvezmények: féljegy, ruha, cipő 
stb., stb. Mert azt még az uradalmak sokan nem 
értik meg, hogy ezek mind kötelezők r á j u k 
nézve is. 

Vannak iskolafenntartók, kik közigazgatási 
határozat nélkül is folyósították a segélyeket, 
fizetési különbözeteket s taní tójuk fizetését úgy 
rendezték, amint az államiaké van, de bizony 
sokan megvárják a címre szóló leiratot, ame-
lyet a mi megyénkben meg is kapnak, mivel 
közigazgatásunk ebben a tekintetben nem en-
ged, hanem parancsol, igazságot mér, munkát 
értékel. 

* Gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közokt. miniszter 
igen jól ismeri tanyai iskolázási viszonyainkat. A Népt. 
Lapja f. é. 3—4. számában közölt beszédében nagy-
szabású kultúrprogrammot ad, melyben a tanyai iskolá-
zásunkról következőket mondotta: „. . . A színmagyar 
vidékeken kell az elemi iskolákat fejleszteni, a dunántúli 
latifundiumokon, a pusztákon és főleg az alföldi tanyákon. 
Ide kell most koncentrálni erőnket, ezeknek magyar né-
pét kell egészséges iskolaépületekkel ellátni. E célra kérek 
ma is több milliárd beruházási hitelt a pénzügyminisz-
tertől." (Szerk.) 

1. A tanyai iskolázás előbbrevitele érdekében 
szükség volna minden megyében egy nép-
oktatási bizottság megalakításra — miniszteri 
kinevezéssel — állana pedig négy tagból. Egy 
miniszteri, egy közigazgatási kiküldött, kir. 
tanfelügyelő és a megyei tanítóegyesületi elnök, 
kik teljes jogkörrel volnának felruházva és 
kötelességük volna minden negyed- vagy fél-
évben egyszer megvizsgálni minden tanyai 
uradalmi iskolát s ha azok nem felelnek meg 
a szigorúan előírt követelményeknek, azokat 
mint olyanokat, azonnal megszüntetni. A tanító 
kinevezési jogát az iskolafenntartótól egyszer-
smindenkorra elvenni, de kötelezni továbbra is 
az eddigi hozzájárulásra. Járandóságokat kész-
pénzben az állampénztárhoz befizettetni, hogy 
a tanító onnan kapja fizetését. A taní tó állami 
kinevezés alá jönne és áthelyezhető is lenne. 

2. Minden uradalmat kötelezni, hogy a távol-
eső tanköteles gyermekeket fuvaron küldjék 
iskolába mindennap, ne legyen akadály, kifogás 
a távolság az iskolábajárásnál. 

3. Tanköteles gyermekek 13 éves korukig nap-
számba, 15 éven alul szolgálatba nem fogad-
hatók. 

4. Az uradalom tartson fenn a távoli majorok-
ból jövő tanulók részére napközi otthont, ahol 
szegény gyermekek rendesen étkezhessenek,, 
télen melegedjenek. (Tanító szívesen felügyel.) 

I t t megjegyezve: nemcsak a városban látunk 
silány tápláléktól gyenge, a szűk lakások miatt 
rossz levegőtől sápadt, vézna, gyengefelfogású 
gyermekeket, hanem tanyákon is, ahol — úgy 
gondoltuk — egészségtől duzzadó, pirosarcú,. 
élénktekintetű, csillogószemü gyermekekkel ta-
lálkozunk. 

5. Közigazgatásilag rendezendők az uradalmi 
tanítók jogi viszonyai, helyzetük, egységesí-
tendők fizetésük. 

6. Az uradalom minden iskolához állítson fel 
i f júsági könyvtárt, hogy az a tétlenségre kár-
hoztatott, olvasni vágyó i f júság necsak az isko-
lában, hanem szabad idejében, odahaza is fog-
lalkozhasson, tanuljon, mert nemcsak a hazá-
nak érdeke, hogy i f jú sága művelődjék, kellő 
ismeretekkel bírjon, hanem a gazdaságoknak 
is előnye, ha jóravaló, értelmes cselédet kap, 
aki megérti, mikor szánt, vet, arat, hogy nem-
csak az uraságnak, de magának is dolgozik; 
akkor, mer t megélhetést biztosít családjának. 

I lyenforma kívánalmaink volnának uradal-
miaknak, amit nem önző érdek diktált, hanem 
a népművelés, haladás szem előtt t a r t á sa vál-
tott ki lelkünkből. 

Hogy ily nehéz körülmények közepette így 
is végeztük kötelességünket és nem a busás 
fizetés hevítet t munkánk elvégzésében s a sok 
mellőzés, megalázás, tanítói mivoltunkban való 
megkülönböztetés dacára ma is álljuk a tövisek 
szúrásait, az a pályánk szeretetének tudható 

Zsák, ponyva, gazdasági kötélárú, aratógépfonal, kévekötő stb. 
legolcsóbb bevásárlási helye 

MOLNÁR GYULA Budapest VII. ker., Káróly-körút 5. szám Telefon: József 21—02 és József 115—56. 



18 Néptanítók Lapja 11—12. szám. 

be, de végtére e lvár juk fenntartóinktól, hogy 
•értékeljék az uradalmuk legszerényebb tiszt-
viselőjének küzdelmes munkáját s adjanak a 
megélhetéshez lehetőséget és segítséget, mert 
ez a legjobb befektetése, legnagyobb biztosí-
t éka a gazdaságoknak. 

A gyümölcsfa trágyázásáról. 
Kötve hiszem, hogy így tél elején igen sok 

gazda volna olyan, aki arra is gondolna, hogy 
házatájékán álló gyümölcsfákat meg kellene 
trágyázni. Nemcsak a boldog békevilágban, de 
ma is úgy állunk, hogy: őszintén szólva, vajmi 
keveset törődünk a gyümölcstermelesünk hol-
napjával . 

Ha leszedtük a termést, a fák további gon-
dozását a bölcs Gondviselésre bízzuk s legföl-
jebb akkor mozdulunk meg, ha tavasz elején 
jön a liernyó-rendelet! 

Pedig hát a gyümölcsfa is van olyan, mint 
bármely más gazdasági növény; ennek is kell 
enni adni. Sőt a gyümölcsfának inkább, mert 
egyhelyben állván, nem válthat talajt , mint 
teszem azt a búza vagy a kukorica. És mert ez 
így van, kétszeresen kell gondoskodni arról, 
hogy a gyümölcsfák is trágyát kapjanak. 

Sem tavaszkor, de még kevésbbé nyáron van 
ideje a gazdának, hogy a gyümölcsfákat akkor 
tragyázza; de már őszkor, úgy télen mégis 
esak jut annyi idő, hogy ezt a dolgot is el 
lehessen végezni annak rendje és módja sze-
rint . 

A gyümölcsfa trágyázása, jobban mondva 
táplálékkal való ellátásának módja és ténye 
több körülményektől függ. Más a trágyázás a 
homokos és más a kötöttebb talajon. Ugyan-
csak az alma, körte, birs is másféle t rágyát 
kíván, mint a szilva, cseresznye, barack vagy 
meggy. Sokat f ü g g a trágyázás a fa életkorá-
tól is és általában attól, hogy különben is mi-
lyen gondozásban részesül a f a vagy fák. Te-
szem azt például egy gondozatlan idősebb 
almafa bizony sok trágyát kíván, vagy ugyan-
csak a homokon álló fa, általában mindig töb-
bet, mint kötött talajon álló. 

Lát tam például az idén is igen szép alakú 
idősebb almafákat megrakva gyümölccsel, de 
a gyümölcs, illetve az almák diónagyságkorá-
ban mind lehullott, pedig sem féreg, sem pedig 
betegség nem bántotta. De aztán láttam azt is, 
hogy a fa idei ha j tása nagyon gyenge, vézna, 
a levélzet pedig gyér és kicsi. ISlem volt annak 
más baja, csak éhes volt. Viszont pár évvel ez-
előtt egy bácskai gazdának a tanyáján gyö-
nyörű szilvafasor valami 15—18 éves, kitűnő és 
bőségesen trágyázott talajban csak fát nevelt. 

Há t ilyen és ehhez hasonló példák muta t ják 
az utat arra nézve, hogy mit, hogyan kell táp-
lálékkal ellátni. 

Ha már most azt nézzük, hogy milyen t rágya 
jó a gyümölcslék alá, végeredményében azt 
lá t juk, hogy a legjobb az érett, szinte porszerű 
istállótrágya. De jó aztán a vegyes hulladék-
t rágya is, vagyis a szemétdomb t rágyája is, ha 
ére t t . Még az utca pora, sara is jó például 

homokos ta la j ra . Egyébként a homokos t a l a j r a 
legjobb a szarvasmarha- és a sertéstrágya; kö-
tött, nehéz t a l a j r a a ló-, juh- és más egyéb 
trágyanemek. 

A legtöbb t rágyá t fogyasztja a körtefa, leg-
kevesebb kell a diónak. 

A barack, szilva, meggy és cseresznye leg-
jobban szereti az olyan t rágyát , amelyben sok 
hamú és mész is van. 

Igen jó t r ágya még a baromfitrágya is, 
ameiy rendszeiint a gazuaságban einaiiodik s 
r i tkán veszik nasznát. 

Így őszkor, tel elején lehet fákat trágyázni 
úgy, hogy a la torzsé korul leiasott talajra 
szoljuk a trágyát, de lehet úgy is, Hogy a fa 
csurgója iranyaba ásott gotiorbe helyezzük, a 
trágyát, vagy peuig a tragyalevet. Meg a ke-
mencéből kikerülő íakamú is ide önthető, fő-
képen szólva barack-, cseresznye- es meggy lak 
ala, melyek ilyeniorman jobban fordulnak ter-
mőre. 

(Barázda.) Csérer Gyula főkertész. 

Többeknek. Már a mult számunkban megír-
hogy a Magyar-Holland Kulturgondnoksági 
R.-T. részvényéi üouu (ketezer) korona kibocsá-
tási áron jegyeznetok a ikagyar-noiiandi .bank 
K.-'i'.-nai, Vixl., Llioi-ut 4. sz. alatt. A iOOO ko-
ronás kedvezmenyes áron való részvényvásár-
lás végső natariueje li»ü4 március 15. ' iui jegy-
zés eseten az alairokat csak az aláírás sorrend-
jében és a ranyaban vehetik ligyeienibe. 

Kormos Géza, Uyulaj. 1. Vegkieiegitesre nem 
tartnat igényt. 2. felekezeti tanerő tisztviselői 
kölcsönt nem kapnat. 3. .hrtekegysegszam 
helyesbitéset a minisztériumtól kell kérni. — 
Bornemissza Anna, Kek. Az 1922. évi li2.000 
számú körrendelet alapján a helyi javadalom 
és az államsegély reviziojához szűkseges okmá-
nyokat nem terjesztették lel, tehát a miniszté-
rium olyannak tekinti, mint akinek összes illet-
ményeit az óvodafenntartó biztosítja. — Bisida 
Ferenc, Felsőzsóka. Aiiamsególy-ügyét rövide-
sen a 6365/924. Vl l l /c szám alat t továbbítják a 
miskolci pénzügyigazgatóságnak, a közigazga-
tási bizottságnak és a püspökségnek. — Ozv. 
Veverán Istvanné, Kúnszentmiklós. A 4790/923. 
M. E. rendelet önre nem vonatkozik. — Szegedi 
János, Alsómocsoládi. Fizetési ügye elintézést 
nyert s a vonatkozó 157.680/923. számú rendelet 
továbbíttatott a pécsi püspökségnek, a pécsi 
pénzügyigazgatóságnak és Baranya vármegye 
közigazgatási bizottságának. — Német István, 
Győr. Allamsegély-ügye elintézést nyert, feb-
ruár hó 1-én 151.392/923. VIII /c szám ala t t to-
vábbíttatott a győri pénzügyigazgatóságnak és 
Győr vármegye közigazgatási bizottságának.— 
Pusztai tanítónő. A szerkesztőség névtelen le-
velekre nem válaszol. — Lakás. Az iskolafenn-
tartó vagy lakást vagy lakbért ad. Az iskola-
széknek, a községi elöljáróság segítségével kel-
lene gondoskodni arról, hogy lakást tudjon 
kapni. De önnek is utána kell néznie. Működési 
helyét nem í r ta meg, így-nem tudhatjuk, hogy 
a lakásrendelet alapján rekvirálható volna-e 
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községében lakás. — B. Zs. Makó. Az ottani 5 
kisdedóvó-intézet és 3 gyermekmeenház da jká i 
részére külön-külön havi 40.000 koronát utal-
tak ki. — Gy. J. Apátfalva. Kérvénye 12.532— 
1923. IX. szám alatt van iktatva. Számíthat a 
szolgálati idejének megfelelő nyugdíjra. 

Hivatalos rész. 
RENDELETEK. 

150.524/923. sz. 
I . 

Valamennyi a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium főfelügyeleti jogköre alá 
tartozó alapítványt kezelő alárendelt hatóság-

nak, hivatalnak, intézetnek stb. 
Több ízben előfordult, hogy a főfelügyeleti 

jogköröm alá tartozó alapítványok kezelői 
azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy a ke-
zelésük alatt álló alapítványok tulajdonát ké-
pező készpénzvagyonokat — az elértéktelene-
déstől való megóvás céljából — értékpapí-
rokba, különösen pedig pénzintézeti és ipari 
részvényekbe helyezhessék el. 

Tekintettel pénzünk értékének ingadozására, 
az alapítványi pénzkészletek megóvása céljá-
ból, nem teszek észrevételt az ellen, hogy a fő-
felügyeleti jogköröm alá tartozó és a külső 
hatóságok stb. által kezelt alapítványoknak 
rendelkezésre álló készpénzvagyona a kezelő-
ségek által a budapesti tőzsdén hivatalosan 
jegyzett és állandó befektetésre alkalmas, el-
ismerten jónevü és lehető biztonságot nyújtó, 
amellett pedig szükség esetén könnyen értéke-
síthető oly pénzintézeti és ipari részvényekbe 
helyeztessenek el, melyek az értékmegóváj 
célját megnyugvással szolgálják. 

Úgyszintén nem teszek észrevételt az ellen 
sem, hogy a fent körülírt alapítványi készpénz-
vagyonok esetleg elsőrendű pénzintézeteknél 
a mindenkori viszonyoknak megfelelő magas 
kamatozás mellett, hetipénz alakjában — a 
pénzintézet által átvállalandó teljes koökázat 
ellenében — elhelyeztessenek. 

Hangsúlyozottan kikötöm azonban, hogy az 
ily vásárlások nem eszközölhetők tőzsdejáték, 
hanem csakis állandó jellegű befektetés céljá-
ból, — hogy kizárólag csak a rendelkezésre 
álló alapítványi készpénzek — ideértve termé-
szetesen a betétként vagy folyószámlán kezelt 
pénzeket, — fordíthatók e célra, a már meg-
lévő állampapírok vagy egyéb értékek nem 
tehetők pénzzé, az alapítványi vagyonok a leg-
csekélyebb tartozással nem terhelhetők meg, — 
a pénzek ily elhelyezése csak alapítványonként 
külön-külön eszközölhető s végül, hogy a 
vagyonállagban történt ily változások azok 
eszközlésétől számított 30 napon belül hozzám 
bejelentendők. 

Elvárom, hogy az alapítványokat kezelő ha-
tóságok stb. ezen a rendkívüli viszonyok által 
kikényszerített engedélyemmel felelősségük 
teljes tudatában és a gondjaikra bízott ala-
pítványok érdekeinek leghathatósabb és leg-
lelkiismeretesebb szem előtt tartásával fognak 
élni. 

II. 
Valamennyi törvényhatóságnak. 

A főfelügyeleti jogkörömbe tartozó alapít-
ványokat kezelő összes alárendelt hatóságok 
stb.-hez az alapítványi készpénzvagyonok meg-
felelő elhelyezése végett intézett rendeletemet 
megfelelő eljárás és közzététel végett megkül-
döm. 

Budapest, 1924. évi február hó 12-én. 
Gróf Klebelsberg Kunó s. k. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
20.522 924. V. U. o. számú rendelete. 

A nein állami középiskolai tanerők államsegély 
illetmenyexnek megállapítása tárgyáoan. 

Egyes pénzugyigazgatosagoknak Jiozzám in-
tézett jelentéséből a r ró l győződtem meg, hogy 
a nem állami közép- és polgári iskolai tansze-
mélyzet lizetéskiegószítő államsegélyének meg-
állapítása és utalványozása nehezségeübe üt-
közik és a pénzügyigazgatóságok soü esetben 
e segélyek összegét nemcsak késedelmesen 
folyósítják, de helytelenül is ál lapít ják meg. 

A neliézségek kiküszöbölése és az egyöntetű 
eljárás biztosítása céljából a magyar kir. mi-
nisztériumnak 1923. évi 6020/M. E. számú ren-
deletében nyert felhatalmazás a lap ján a nem 
állami tanerők államsegély illetményeinek 
1924. évi március hó 1-töl történendő újabb 
megállapítása tárgyában a m. kir. pénzügy-
miniszter úrral egyetértően a következőket 
rendelem: 

1. Mivel az állami fizetéskiegészítésben része-
sülő tanerőkkel működő községi, hitfelekezeti, 
társulati és egyesületi középfokú tanintézetek 
rendes és helyettes tanárai , valamint a fel-
sorolt jellegű polgári iskoláknál alkalmazott 
és fizetéskiegészítósben már eddig is részesült 
rendes és helyettes tanárok továbbá segéd-
tanítók az iskolafenntartó részéről élvezett és 
nyugdíjba beszámítandó helyi javadalommal 
együtt ugyanolyan összegű illetményekben ré-
szesülnek, mint az állami tanintézeteknél mű-
ködő és ugyanazon fizetési osztályba és foko-
zatba tartozó állami tanszemélyzet, a felsorolt 
nem állami tanintézetek tanszemélyzetének 
fizetéskiegészítő államsegélye 1924. évi március 
hó 1-től kezdődleg hónapról hónapra akként 
állapítandó meg, hogy az állami alkalmazottak 
részére kormányrendeletileg mindenkor meg-
állapított és e fizetéskiegészítésben részesítendő 
fizetési osztályának megfelelő egy havi illet-
mény összegéből az iskolafenntartó részéről 
fizetett havi fizetése, igazgatói pótlék és kor-
pótlék esetleg fizetése természetével bíró sze-
mélyi pótlék együttes összege mint helyi java-
dalom levonásba vétetik. Az így nyer t összeg 
képezi azután a nem állami középiskolai és pol-
gári iskolai tanszemélyzet havonként kifize-
tésre kerülő fizetéskiegészítő államsegélyét. 

Az i t t említett tanintézetek helyettes taná-
rainak, illetőleg helyettes tornatanítóinak 
államsegély illetményei ugyanilyen módon és 
a helyettes tanárokra nézve a főiskolai minő-
sítéshez, a helyettes tornatanítókra nézve pe-
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dig' a középiskola VI I I . osztályának elvégzésé-
hez kötött állásokra kinevezett gyakornokok 
illetményeinek megíelelően állapítandók meg. 

2. A kifizetésre kerülő fizetéskiegészítő állam-
segély illetmények számfejtésének pontos és 
gyors biztosítása céljából felhívom a kir. pénz-
ügyigazgatóságokat, hogy az iskolafenntartók 
részéről fizetendő helyi javadalomnak az 
„Illetmény Kimutatások"-ban feltüntetett pon-
tos összegét azonnal közöljék az illetékes kir. 
állampénztárakkal, hogy azokat az állampénz-
tárak számfejtőkönyvükben minden egyes tan-
erő számlalapjára idejében feljegyezzék. 

Amennyiben a kir . pénziigyigazgatóságok-
nak valamely tanerő helyi javadalmának ösz-
szegére vonatkozóan kételye támadna, a java-
dalom pontos összegének közlése végett for-
duljon azonnal az illetékes tanintézet igazgató-
ságához. 

3. A nem állami középiskoláknál működő 
szerzetes tanerők az állami alkalmazottak ré-
szére a IX. fiz. oszt. 3. fokozata szerint meg-
állapított fizetés 50%-át, a polgári iskoláknál 
alkalmazottak pedig a X. fiz. oszt. 3. fokozata 
szerint megállapított fizetés 50%>-át kapják 
fizetéskiegészítő államsegély címén. 

4. A felsorolt nem állami tanszemélyzet fize-
téskiegészítő államsegélyeit 1924. év március 
hó 1-től kezdve további intézkedésig hónapról 
hónapra minden külön rendelkezés bevárása 
nélkül kell megállapítani, soronkívül előírni, 
pénztárilag számfejteni és kifizetni. 

Budapest, 1924. évi február 25-én. 
A miniszter helyett: 

Schwöder s. k. h. államtitkár. 

KÖZLEMÉNYEK. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter: 

dr. Mattyasovszky Kasszián esztergomi ben-
eés-főgimnáziumi t anár t az Országos I f júsági 
Irodalmi Tanács tagjává, az 1923—1928. évi cik-
lus tartamára (9997/924. III. b. sz. a.) kinevezte. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter: 
Őszinte köszönetét és elismerését fejezte kí: 

Knefély Ödön öregrajkai földbirtokos, gond-
noksági tagnak a tolnai áll. el. népiskola sze-
gónysorsú tanulói részére a karácsonyi ünne-
pek alkalmával adott 100 kg. 0-ás lisztből, 5 mr 
kemény tűzifából, 10 kg. cukorból álló a jándé-
káért, a mosoni elemi népiskola szegénysorsú 
gyermekek felruházására a Mosonvárosi 
Hangya Fogyasztási Szövetkezetnek az 'ál-
tala nyújtott 500.000 K értékű ruhaneműből, va-
lamint Moson község elöljáróságának az általa 
nyújtott 1,600.000 K értékű cipőből álló adomá-
nyaikért, a rákospalotai Máv. telepi áll. el. 
népiskola szegénysorsú tanulóinak felruházá-
sára rendezett karácsonyi vásár alkalmával 
tett adományaikért, és pedig Dozzi Józsefné úr-
nőnek 200.000 K értékű természetbeni és 800.000 
K értékű készpénzadományáért, továbbá dr. 
Schwartz Gusztáv rákospalotai apátplébános-
nak és Arendáczky Ferenc budapesti építész-
nek egyenként 100.000—100.000 K adományaik-
ért, a sümegi áll. el. iskola szegény tanulóinak 
karácsonyi felruházása és segélyezése alkalmá-
val adakozó sümegi Hangya Értékesítő és Fo-
gyasztási Szövetkezetnek 106.505 K, Sümeg köz-
ség elöljáróságának 500.000 K és Klenner Já-
nos sümegi lakosnak 40.000 K értékű adomá-
nyáért, valamint a sümegi és szentgróti szer-
kesztőségnek az általa e célra gyűjtött 67.900 
K értékű adományaiért. 

Köszönetét nyilvánította: a Nap Mozgó igaz-
gatóságának (Budapest, I., Horthy Miklós-út 
32.) ifjúsági könyvtár j avá ra tett 46.000 (negy-
venhatezer) K adományáért, Rnxer Mihály 
nyug. postafelügyelőnek a budapesti I. ker. ál-
lami tanítóképző intézetben rendezett Madách-
iinnepély alkalmából az ugyanott létesítendő 
iskolai „ünnenély-rendezési alap" javára ado-
mányozott 400.000 (négyszázezer) K-ért. 

Felelős szerkesztő: Körösi Henrik. 
Segédszerkesztők: 

Moravitz Lajos és Berwáldseky Kálmán. 

PÁ LYÁ Z AT O K 
E rovat alatt közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Polgáron a lóm. kath. iskolánál egy tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: tei'-
mészetbeni lakás, mintegy 25 hold föld, melyből 
10 hold legelő, községtől deputatumváltság 261 
korona, hitközségtől 105 korona, alapítványból 
64 korona, párbérváltság 60.000 korona. Határ-
idő a hirdetés megjelenése után tíz nap. Iskola-
szék. 

Az ostoros! róm. kath. iskolaszék a megürese-
dett tanítói ál lásra pályázatot hirdet. Fizetés 
államsegéllyel törvényszerinti. Lakáspénz. Kel-
lőleg felszerelt kérvények március 15-ig kül-
dendők Róm. kath. Plébánia eímre Kistálya, 
Borsod megye. Az állás egyházhatósági meg-
erősítés után azonnal elfoglalandó. Az állásra 
nők is pályázhatnak. 

Detek (Abaúj) róm. kath. iskolaszéke pályá-
zatot hirdet újonnan szervezendő II. tanítói ál-
lásra. Fizetés és lakáspénz törvényszerű, egye-
lőre a kultusztárca terhére. Pályázhatnak nőt-
len tanítók és tanítónők. Határidő 10 nap. Vá-
laszbélyeg csatolandó. Posta : Bakta. 

Az újfehértó-csanaktanyai községi iskola I. 
számú ál lására pályázatot hirdetünk. Java-
dalma: törvényes fizetés; egy szoba s konyhá-
ból álló lakás. A ref. vallású tanulók vallás-
oktatásáért külön tisztelet-díj. Mee , , 'áln°"+"tt az 
ifjúság testnevelésében, iskolánkívüli (oktatásá-
ban) s házi ipari oktatásában köteles díjazás nél-
kül résztvenni. "B-listások, menekültek előny-
ben Pályázati határidő a hirdetés megjelenésé-
től 10 nap. Községi iskolaszék. 



11—12. szám. Néptanítók Lapja 21 

A sajószentpéteri aut. ortli. ízi", hitközség 
osztott népiskolájában az igazgatói teendők-
kel is megbízott tanítói állás nyugdíjazás foly-
tán megüresedett. Ezen állásra héberben is 
jártas, magyar állampolgárok pályázhatnak, 
B-listások előnyben részesülnek. Pályázatok 
megfelelő okmányokkal a megjelenéstől számí-
tott két héten beliil beterjesztendők. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Lakásról a megválasztott 
tanító köteles gondoskodni. Fizetés államse-
géllyel kiegészítve. Megválasztott tanító köte-
les vallást is tanítani. Iskolaszéki elnök. 

Pakod község iskolaszéke kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet, lielyi természetbeni 
járandósága 37 egység. Kötelességei díjlevél és 
szolgalati szabályzat szerint, 1< el szerelt kérvé-
nyek válaszbélyeggel (kommün alat t i viselke-
dés igazolandó) ]\ovák József iskolaszéki elnök-
nek küldendők, Pakod, Zala megye. Sem uta-
zási, sem költözködési átalány nincs. A kérvé-
nyek beküldési határideje a lap megjelenése 
után 14 nap. Énekpróba március 26. 

A mikóházai (Zemplén m.) gör. kath. iskola-
szék újonnan szervezett másodtanítói állásra 
pályázatot hirdet, he ly i járandóság a fizetés 
tíz százaléka, törvényszerű lakáspénz, a többi 
államsegély. Előnyben részesülnek beosztást 
nem nyert, B-listás vagy menekült tanítók. 
Kántor i tudás szükséges. Élelmezés, lakás kap-
ható. Pályázati határidő a lap megjelenésétől 
15 nap. Nők is pályázhatnak. Személyes meg-
jelenés előnyös. Kérvények válaszbélyeggel a 
mikóházai iskolaszékhez címezendők. 

A kerkaszentmiklósi r. kath. iskolaszék férfi 
•oszt. tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése: 
iskolafenntartótól havi 40.000 korona, 1 öl fa 
az udvarba szállítva, többi államsegély. Törvé-
nyes lakás. Megválasztott tanító köteles a kán-
torság minden ágában teljesen önállóan segéd-
kezni s ezért esetről-esetre a kántortól külön 
díjazásban fog részesülni. Személyes megjele-
nés kívántatik, de nem díjaztatik. Többi köte-
lességei díjlevél szerint. Választás a pályázat 
megjelenésétől számítva 8 nap. Válaszbélyeg-
gel ellátott kérvények plébános, iskolaszéki 
elnök címére március 10-ig Kerkaszentmiklósra 
(Zala m.) küldendők. Az állás azonnal elfogla-
landó. Csömödér-Páka állomásról az iskolaszék 
elszállíttatja. 

Budapest vagy környékére cserél áll. óvónő. 
Körmend (Vas m.), Kirnbauer Rezsőné. 

Pályázat a hajdúnánási református egyház-
ban halálozás fobTT«n megüresedett VI. számú 
fitanítói állásra. Fizetés: törvényszerű. Köte-
lessége: osztályvezetés az iskolaszék határozata 
szerint. B-listások rendeletszerű előnyben. 
Kommunizmus alatti magatartás igazolandó. 
Határidő: április 1. Szeptember 1-én elfogla-
landó. Kolozsvári Mihály ref. lelkész, iskolasz. 
elnök. 

A hajdúböszörményi róm. kath. iskolaszók a 
várostol M km-re levő „Hármas" tanyan újon-
nan szervezett tanítói adásra paiyazatot iiiruet. 
Ideiglenes egy szobaboi alio ia&as, törvényes 
iizetes. .falyuzati hatarido a hirdetes meg-
jelenesétol 8 nap. 

Az ujszuntgyörgypusztai róm. kath. tanítói 
állasra paiyazat iiiruettetik. Javadalom: 2 
szoba, konyiia, istálló, 4UU négyzetöi kert, ál-
lamsegély. ivóteiesseg: 1—VI. osztály es az is-
metlosök oktatasa, s minden alkalommal a kan-
tori teendők vegzese. irályazati hatari aö a hir-
detés megjelenese után 10 nap. Kommün alatt i 
inagataitas igazolandó, itóm. kath. iskolaszék, 
Tiszaszentimre (Szolnok ni.). 

A biikkzsérci (p. Bogács, Borsod m.) refor-
mátus egynaz nyugüijazas folytan megürese-
dett orgunista-kantortanitói állásra paiyazatot 
Iliidet, j avadalom: 8 kat. hold tóid, párbór: 25 
köböl rozs, mustváltsag, természetbeni lakás, 
kert, féltelek u tan jaró erdo- és legeioiiletoseg, 
aiiamsegely. Ivótelessege díjlevél szerint. Pa-
lyazati határidő a lap megjelenésétől számított 
14 nap. Személyes megjelenés kötelező, un, 
sége csak niegvalasztas eseten teríttetik meg. 
hiiiekpróba a pályázati határidő alatt bárme-
lyik nap. Állás április 1-én elfoglalandó. Iskola-
szeki elnök. 

A szirinabesenyői (Borsod várm.) róm. kath. 
iskolánál megüresedett tanítónői állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalom törvényszerű helyi 
járulék és allámsegély. Lakás egy szoba. Pá-
lyázati határidő március 31. Kérvényhez vá-
laszbélyeg mellékelendő. Az állás szeptember 
1-én foglalandó el. Plébániahivatal. 

A tákosi (Bereg m„ p. Csaroda) ref. egyház 
pályázatot hi rdet egy újonnan szervezett ta-
nítónői állásra. Javadalom: Polgári községtől 
évi 9000 korona, törvenyes lakbér, megfelelő ál-
lamsegély. ivotelesség: iskolaszék által kijelölt 
osztályok vezetése. Kézimunka tanítás. Mene-
kültek, B-listások előnyben. Pályázati határ-
idő: a lap megjelenésétől számított 10 nap. 
Iskolaszék. 

Az almásházai róm. kath. iskolaszék kántor-
tanítói állasra pályázatot hirdet. Helyi termé 
szetbeni járandósága 21 egység. Kötelességei 
díjlevél és szogála+; szabályzat szerint. A fel-
szerelt kérvények (kommün alatti viselkedés 
is) e hirdetés megjelenése után 10 napon belül 
válaszbélyeggel ellátva a Plébániahivatalhoz, 
Nagykapornak (Zala m.) küldendők. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Költözködési átalány 
nincs. 

A hodászi gör, kath. iskolaszék a lemondás 
folytán megüresedett másodtanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Javadalmazása hitközségtől 
9000 korona és törvényszerű lakáspénz. Állam-
segély. B-listások, menekültek, kántorok előny-
ben részesülnek. Választás március 23-án. Is-
kolaszék. 

M F 7 F T X í b s „ z , p i ° í b a a n l e S i KISS PÁL mézragykeresketíö 
X BUDAPEST, VII, Wesselényi-u. 1, (Károly-körút sarok, bazárépület.) 
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A somoskői róm. kath. iskolaszék tanítói 
állására március 10-re pályázatot hirdet. Java-
dalma: természetbeni lakás, az iskola pénztárá-
ból havi 10.660 korona, a többi államsegély, 
kertváltság címen most évi 20.000 korona; ta-
nítónők is pályázhatnak, kérvények felszerelve, 
válaszbélyeggel ellátva a somoskő-újfalui plé-
bániára küldendők, állás azonnal elfoglalandó. 

Az újhartyáni felsőhernád pusztai községi 
tanítói állásra, a hirdetés megjelenésétől szá-
mított hat napon belül, pályázatot hirdetünk. 
Alapfizetés 40%> a községtől, a többi állam-
segély. Természetbeni lakás és kert. B-listások, 
menekültek előnyben. Az álláson jelenleg az 
iskolaszék által • meghívott tanító működik. 
Hornyák István iskolaszéki elnök. 

A kocsi ref. egyháznál megüresedett és a 
„Néptanítók Lapja" 7—8. számában már ameg-
hirdetett IV. tanítói állásra a pályázat meg-
hosszabbíttatott. Pályázati határidő: e szám-
ban való megjelenéstől számított 10 nap. Ref. 
Iskolaszék. 

A zalacsébi egytanítós róm. kath. iskolához 
a kántortanítói ál lásra pályázat hirdettetik. 
Fizetés törvényszerint. Választás március 26-án 
10 órakor, énekpróbával. Személyes megjelenés 
kötelező. Forradalmak alatti magatar tás egy-
házilag igazolandó. Pályázatok törvényszerű 
kellékekkel ellátva a zalaszentgyörgyi plébá-
niára küldendők. Utolsó posta: Alsóbagod. Az 
állás azonnal elfoglalandó. Gosztolya László 
pléb. iskolaszéki elnök. 

Cserél igazgató járás i székhelyről, természet-
beni lakással, kerttel, előnyös helyről, városba, 
lakással bíró kartárssal . Válasz „Csere" jel-
igére a kiadóba. 

Az Üjfehértó-Nagyszegegyháza tanyai köz-
ségi tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fize-
tés: törvényes; két szoba, konyha s kamarából 
álló lakás, kerttel; a róm. és gör. kath. vallású 
tanulók vallástani oktatásáért külön tisztelet-
díj. B-listások s menekültek előnyben. Pályá-
zati határidő a megjelenéstől számított tiz nap. 
Állás azonnal elfoglalandó. Községi iskolaszék. 

H I R D E T É S E K 
A hirdetésekben közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Vidékre, vasútállomás helyben, házvezetőnő 
ki a munkáiban jár tas és gyermektelen tanító 
özvegye, esetleg tanítónő felvétetik. Fizetés-
megjelöléssel ajánlatokat kér Nagys. Doma-
hidy Viktorné, Debrecen, Belklinika. 

Erőshangú, értelmesen éneklő, tanulni sze-
rető, zenei érzékkel bíró segédkántort ke^'-ek. 
Beleznay Mór főkántor, Jászberény Fizetés 
megegyezés szerint. 

Hat, iskolás gyermekeknek való kis színda-
rabja Gyökössy Endrének, a „Gyermekszínház" 
csakis utalványon 3000 koronáért Vilmos csá-
szár-út 25, Művészeti osztálynál megrendelhető. 

Murgács Kálmán 14 dala négyes férfikarra, 
15.000 korona előzetes beküldésével Művészeti 
osztálynál, Vilmos császár-út 25. megrendelhető. 

Bujdosók, Pápai diákok, Gyüttment, Borban az 
igazság, Ki a legény a csárdában című egyfel-
vonásos színdarabokat darabonkint 2000 korona 
és portó előzetes beküldése után Művészeti 
osztály, Vilmos császár-út 25. megküldi. 

Megvételre keresek rövid, kereszthúros, mo-
dern zongorát. Ajánlatokat kérek ár és gvárt-
inány megjelölésével Schillingéi- József, Szeg-
halom. 

Cserélek kéttanerős iskolától. Várostól 5 km., 
országút mentén, vasútállomással, modern la-
kás. szőlő, gyümölcsös, 2 hold prima földhaszon-
élvezettel. Egyik állás áthelyezés folytán üre-
sedésben, tehát külön helyeken működő tanító-
párnak fényes alkalom. Válaszbélyeges ajánla-
tokat csakis vasút, polgári vagy közéniskolas 
helyekről kérek. Geiszler tanító, Kúnszentmár-
ton. 

Kántorságban j á r t a s tanítót keresek, ki a 
tanév végéig helyettesítene. Fizetése havonkint 
1 métremázsa rozs, teljes ellátás, stólajövedelem. 
Ajánlkozók „Kántortanító, Nagygörbő, Zala 
megye" címre ír janak. 

Pestkörnyékén működő, de budapesti lakos 
tanerővel cserélnék állami iskolától, keletitől 
villamossal pár percnyire, szép, kertes lakással. 
Jövedelmező, elsőrendű hely. „Budapesti la-
kásért" jeligére a kiadóba. 

Házvezetőnő, intelligens leány vagy asszony, 
mielőbbi belépésre kis keresztény családhoz fel-
vétetik. Jó bánásmód biztosítva, i r án i a tok kül-
dendők: B. A., Budapest, VII, Király-utca 99, 
II. em. 1. 

Műlépre salakmentes viaszt tálcás présen ki-
öntök 20 százalékért. Viaszra név, cím szeggel 
ráírandó; méretnek megfelelő ládikában kül-
dendő. Mindenki sa j á t viaszát kapja vissza. 
Viaszt veszek. Válaszlap. Görög Ernő, Tés (Vesz-
prém megye). 

Kérem kartársaimat, akik a debreceni ref. ta-
nítóképző-intézetben 1914-ben végeztek, hogy 
lakóhelyüket a 10 éves találkozó előkészítése vé-
gett velem "lielőbb közölni szíveskedjenek. Tóth 
István ref. tanító, Makád, Pest m.. 

Húsvéttól a tanév végéig róm. kath. oki. kán-
torságban jártas taní tót keresek, ki helyettesí-
tene. Koszt, lakás, stóla és 1 mm búza ára ha-
vonta. Ajánlatok Ballagi Gyula kántornak 
Pusztamonostorra, Szolnok m. küldendők. 

Harmónium, 4Ví oktávos, 2 regiszteres, fúvó 
rendszerű, teljesen új , azonnal eladó. Dudás. 
László, Gyömrő, Pest h l 
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Március 15-ére! 
Alapár 

Danóczy Antal: Hazaszeretet. (Tizenegy Kor-
alkalmi beszéd.) 1.50 

Gracza György: 1848 március 15 (törté-
nete) 1.20 

Jókai Mór: Petőfi Sándorról —.40 
Péterfy Jenő: Petőfi Sándorról —.80 
Magyar Győző dr.: Kossuth Lajos élete. 1.20 
Hazafias színpad. Négy egyfelvonásos 

színdarab i f júsági (iskolai) és műked-
velői előadásokra 4.— 

Gyula diák: Gyújtogatás. (Legszebb haza-
fias költemények.) 2.40 

Murgács Kálmán legújabb hazafias dalai. 
I f j ú ság részére 1.— 

Szathmáry István: Mi nem feledhetünk. 
(Hazafias költemények.) 2.— 

Pintér—Sajó: Hazádnak rendületlenül. 
(Szavalásra alkalmas költemények.) . . 2.— 

Lampérth Géza: Nemzeti lant. (Hazafias 
költemények, szavalati darabok.) 2.— 

Lampérth Géza: A szent kürt. (Hazafias 
költemények.) —.80 

Ábrányi Emii: Márciusi dalok. (Versek.) —.40 
Ábrányi Emil: Szabadság, haza. (Újabb 

márciusi % dalok és egyéb költemények.) 1.20 
Petőfi Sándor költeményei: Haza és sza-

badság. I. füzet. —.40 
II . füzet —.80 

A jelzett alapárak a mindenkori könyvkeres-
kedői szorzószámmal szorozva adják a könyvek 
jelenlegi árait . 

A szorzószám 1924 február 27-én 4600, tehát 
1.— K alapár jelenleg 4600 koronával egyenlő. 

A könyvek kaphatók (a postai szállítás csak 
utánvéttel eszközölhető): 

KÓKAILAJOS könyvkereskedésében 
Budapest IV, Kammermayer Károly-utca 3. sz. 

Kiváló egyházi zenedarabok, énekkarok stb. 
Kat holikusoknak: 

Buchner: Op. 41. Intonatiók és res-
ponsoriumok 30.800.— 

Buchner: Op. 42. Korál misék 30.800.— 
Buchner: Temetési könyv egyházi 

és gyászkarok, gyermek-, vegyes-
és férf ikarra 36.800.— 

Reformátusoknak: 
Fövenyessy: Nagy karénektár, 182 

férfikar vezérkönyv 41.400.— 
Fövenyessy: Nagy karénektár, szó-

lamok I—IV. kötetje 27.600 
Borsay: Choralkönyv 44.000.— 
P. Nagy Zoltán: Ref. egyházi énekek 26.400.— 
Sarudy: Ref. templomi énekek 26.400.— 
Szotyory Nagy K.: Karénekeskönyv 

teljes 39.600.-
Evangélikus: 

Cliován: Énekvezér, magyar, német 
és tót szöveggel 66.000.— 

Vegyes: 
Fövenyessy: Magyar orgonakönyv 35.200.— 
Kovács: 20 praeludium 19.200.— 
Köveskuti: 120 praeludium 30.800.— 
Zöld K.: Iskolai dalok az I—VI. el. 

osztály részére (223 népdal), zon-
gora- vagy harmoniumkísérettel 52.800.— 

Férfikarok: 
Fövenyessy: Daloskönyv, 102 férfi-

kar , 27.600.— 
Fövenyessy: Új daloskönyv, 100 férfi-

kar 27.600.— 
Luspay: „Daloljatok". 101 férf ikar . . 27.600.— 
Révfy: Férfikarok, I. kötet, 149 kar 41.400.— 

II. „ 187 „ 55.200.— 
III . „ 90 „ 36.800.— 
IV. „ 91 „ 36.800.— 

Kuruc és szabadságharci 
dalok, 118 kar 27.600.— 

Révfy: 33 népdalegyveleg 27.600.— 
Vegyeskarok: 

Geszler: Vegyeskari gyűj t . I. 63 kar 36.800.— 
„ II. 63 kar 41.400.— 

és a megfelelő postaköltség! 
Az összes énekkari kézikönyvekben nagy vá-
laszték található hazafias, irredenta, vallásos 

és üdvözlő stb. karokban. 

Megrendelhetők : 

ROZSNYAI KÁROLY könyv- és zenemű-kereskedésében 
BUDAPEST, IV. Múzeum-körút 15. 

. Március 15-re alkalmas művek 
j e q y z í k é t kívánatra mepküleöm. 

Iskolapadok, iskolabútorok, torna-
szerek, atlétikai cikkek gyártása 
L O P O S G Y U L A Budapest, III, Bécsi-út 85. sz. 
Telefon: 113—44. Költségvetés díjmentes. 
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ÖRSZÁGH SÁNDOR 
ÉS FIA 

orgona- és harmoniumgyár 
R á k o s p a l o t a - Ú j f a l u 
E ö t v ö s u t c a 93. s z á m 

Budapest mellett 
a nyugat' pályaudvartól a C 

kocsival a végállomásig. 
Alapíttatott 1861-ben. 

Vállal új orgonákat, homlnkzatsipokat 
orgona-átépítéseket ( v í z n y e r ő r e , cső-

rendszerre), művész i k iv te lben. 

CSALADI ISKOLAI-
S Z Í N H Á Z I MOZIT 
AKAR? ÍRJON? 
H A T S C H E K F A R K A J H O Z B P E S T 

IV. K Á R O L Y K Ö R Ú T 2 6 . 

J p i t t l e r S á n d o r | 
Orgona-, orgonasíp- és 

harmőniumkészí tö v á l l a l a t a 
P E S T E R Z S É B E T 

Erzsébet-utca 23. szám. 
V á l l a l j a modern új o r g o n á k ké-

sz í t é sé t művész i k iv i te lben 
Régt o r g o n á k á t a l ak í t á sá t é s ja -

ví tását . 
M i n d e n n e m ű o r g o n a s í p o k spec i -

á l i s kész í tésé t é s s z á l l í t á s á t . 
* ;zívó- é s n y o m ó r e n d s z e r ű h a r -
m ó n i u m o k készí tését é s j a v í t á s á t . 
Költségtervezettől készséggel szolgálok 

t t a t o t t 19 0-ben 

Váradi Miklós és társa Barakovits 
m ü o r g o n a « é p í f ő k 

R á k o s p a l o t a s Ú j f a l u 
(Budapest mellett) 

Klapka György-utca 52. 
K é s z í t ü n k p n e u m a t i k u s é s e l ek t romos 
r e n d s z e r ű orgonákat b á r m i l y e n nagy-
s á g b a n é s kivi telben. Úgysz in t én mo-
d e r n g é p e z e t e s o rgonáka t . M i n d e n n e m ű 
o r g o n a s í p o k a t és e lek t romos fu j t a tó -
b e r e n d e z é s e k e t s tb. V á l l a l u n k j av í t á so -
ka t , á t ép í t é s t , t isztítást, h a n g o l á s t é s 
o r g o n á k j óka rban t a r t á sá t . Te rvekke l é s 
k ö l t s é g v e t é s s e l készségge l s z o l g á l u n k . 

ISKOLAI 
F A L I T É R K É P E K ! 

Dr. Kogutowicz Károly 
egyet, tanár : 

MAGYARORSZÁG 
POLITIKAI FALITÉRKÉPE 

a tr ianoni b é k e k ö t é s előtt é s után. 
Mérték 1: 500.000. Nagysága 120X190 cm. 
Készítette a M. Kir. Állami Térképészet. 
Miniszteri engedélyezés száma 37995/1922. 
Ez a t é r k é p te l j e sen új rendszerű pol i -

tikai fal i térkép. 
Ára: 

felvonatlanul K 20.000 
vászonszegélyekkel, összehajtható „ 60.000 
lécekkel 70.000 

Árváltoztatások joga fenntartva! 
Kapható: 

K Ó K A I LAJOS k ö n y v k e r e s k e d ő n é l 
Budapest IV, Kamermayer Károly-utca 3. sz. 

M a g y m i uuuiuci i i jos l a rbu iu ioK o a j i o v a n a i a t a Kt. B u d a p e s t , M ú z e u m - k ö r ű t 6. — Igazga tó : S z a b ó X. Is tván. 
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Néptanítók Lapja 
Szerkeszti és kiadja a magyar királyi vallása és közoktatásügyi minisztérium. 

SZERKESZTŐSÉG : M. kir. vall.- és közokt. miniszt. 
Budapest V, Báthory-u. 12. III. em. 20. — Tel.: 68-18. 

KIADÓHIVATAL: M. Tud. Társ. Sajtóvállalata Rt. 
Budapest VIII, Múzeum-körűt 6. — Tel.: J. 72-06. 

Megkaphatja minden elemi népiskola, tanitó-és kisdedóvóképzőintézet, 
nemkülönben valamennyi egyházi főhatóság, tanfelügyelőség és tanfel-
ügyelői kirendeltség. A lap megküldése iránti kérelmek az elemi népiskola 
fennállását igazoló s az illetékes tanfelügyelő által láttamozott községi 
előljárósági bizonyítvánnyal együtt a Néptanítók Lapja szerkesztőségé-
hez (Budapest V, Báthory-utca 12. III. em. 20.) küldendők. A helység 
(a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár: Negyedévre 5000 K. — Egyes szám ára minden 
megkezdett fv után 350 K. Negyedévnél több időre előfizetést nem 
fogadunk el. — Az előfizetési dijak a kiadóhivatalba küldendők. 
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A magyar zászló. 
Urhegyi Alajos előadói jelentése a Néptanítók Lapja szer-
kesztősége által „A magyar zászló" címen kitűzött pálya-

díjra beérkezett munkákról. 

Amikor magasztos gondolatok tüzétől át-
melegedve olvasom a pályaműveket s látom, 
hogy az egyikben Bocskai korának legapróbb 
részletezésében hogyan vesz el a zászló, vagy 
egy másikban mily fontosságot tulajdonít 
szerző a zászló rúd ja hosszának és a szövet 
anyagának, — képek jelennek meg előttem. 
Képek a múltból, hogy ismét szépnek lássam a 
jövendőt! 

Fiatal tanár voltam Aradon, egyúttal az in-
ternátus felügyelője. Régi tanítványaim, ha ol-
vassák, emlékezni fognak reá. Budapesti torna-
versenyre készültünk. Mindennap próba volt, 
mindennap ugyanazon nehézséggel. Nehéz volt 
száz életerős, lobogóvérű fiatalembert a torna-
udvaron fegyelem keretébe szorítani. Intézked-
tem. A következő alkalommal felálláskor sze-
memmel jelt adok a dobosomnak, jelt adok a 
kürtösömnek; a dobos belevág a dobjába, a 
kürtös háromszoros riadót fú j , elhangzik a 
„vigyázz!" kiáltás — s az udvar kapujában két 
i f jú kíséretében megjelenik a zászlótartó a ma-
gasra emelt lobogóval. 

S az én száz fiam ott álljt mereven, mozdulat-
lanul, szeme a lóbogóra tapadva, arcán valami 
csodálatos átszellemüléssel. 

A nemzeti lobogó varázsa! 
Egy iij kép! Szomorú, vigasztalan napokra 

emlékszem. Azokra a napokra, amikor e szót 
„Haza" még kimondani is veszedelem volt, ami-
kor liázról-házra já rva kutattak az eldugott 
nemzeti lobogó után, amikor vörös volt minden, 

vörös a zászló, vörös az utca, a házak díszítése 
és vörös a föld a Návayak s társaik kiömlő 
vérétől. Négy hosszú hónap, melynek minden 
perce egy örökkévalóság. Júl ius 31-ét í r tuk. Ba-
latonfüreden voltam. Már napokkal előbb lehal-
latszott a fővárosból az összeomlást megelőző 
moraj, m á r titokban suttogva terjedtek a jól 
értesültek ajkáról a hírek, éreztük, hogy tör-
ténni fog valami, éreztük, hogy „Lesz még ki-
kelet!" 

A ház előtt állva hallgattuk a közeledő vonat 
dübörgését. Kis házunk végében kanyarodik a 
vasút, s mikor a fák közül hirtelen kikanya-
rodott, — a mozdony elején keresztbetéve ott 
láttunk két nemzeti lobogót. Hogy mi történt a 
másik pillanatban, azt leírni képtelen vagyok. 
Egy kiáltás — nem! az nem kiáltás, az valami 
artikulálatlan hang volt, ami az a j k a k a t el-
hagyta s rohant mindenki az állomásra s ott 
csókolták, ott csókoltuk mindnyájan azt az édes, 
azt a drága, azt a szent piros-fehér-zöldet, fel-
ébredésünk szent hirdetőjét. 

És a sok közül — még egy harmadik kép! 
Orosz fogságból tért haza öcsém öt hosszú 

esztendő után. Öt év! Mennyi mondanivalója 
volt az átélt viszontagságokról, szenvedésekről. 
Barátai, ismerősei között hamar híre ment 
hazaérkezésének. Egyik ködös novembervégi 
délután ott üldögélünk a kályha mellett me-
sélve s hal lgatva a távol hómezőn történteket, 
mikor kopogás után egy ismeretlen munkás 
megjelenésű férfi lép a szobába, kezében barna 
papírba göngyölt csomagot tartva. Egyenesen 
öcsém felé megy s mereven megállva előtte ka-
tonásan jelenti: 

— Százados úrnak alázatosan jelentem, meg-
hoztam a zászlót! 

Öcsém kérdő tekintettel bontja ki a csomagot 
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— s ott lá t ja maga előtt a grodeki véres csa-
tának s prsemysli minden szenvedésnek fájdal-
masan büszke emlékét, a megtépett, megfakult 
lobogót. 

S egy percnyi sokat beszélő mélységes csend 
aitán százados és közember egymás nyakába 
borul. 

Ott könnyeztek mindaketten — ott könnyez-
tünk mindahárman. 

Az az egyszerű ember, mikor Prsemysl vá-
rába bevonultak az oroszok, az utolsó pillanat-
ban letépte a rúdról a lobogót s ruhája alat t 
teste körül csavarva ment vele a fogságba Éve-
kig őrizte nem egy veszedelemnek téve ki ma-
gát miat ta — s meghozta. 

Mikor kérdeztem, hogy miért tette? — kere-
setlen egyszerűséggel mondta: „Nem tudom!" 

Nem tudom! Micsocla csodálatos tudattalan 
megérzés! Eszembe j u t a költő, ahogyan énekli: 

Tudja is a Mindenható, 
Mi van azon sírni való, 
Hogy a ménes ott delelget 
Valahol egy. csárda mellett. 

Letépi s teste köré csavarja a zászlót. Miért? 
— nem tudja. Ott rejtegeti magánál a fogság-
ban éveken át, kitéve magát esetleg egy durva, 
meg nem értő lélek kancsukájának. Miért? — 
nem tudja. Hosszú viszontagságos utazásban 
hazahozza. Miért? — nem tudja . Nem t u d j a 
miért? — én tudom. Ennek az egyszerű ember-
nek a lelkében ot t él intuitív módon a meg-
érzés, ezt a megérzést a nevelése elmélyítette, 
de nem tette tudatossá. S itt kibontakozik ön-
magától a népiskolának a nemzeti lobogóval 
szemben a feladata: a gyermek lelkében öntu-
datlanul élő megérzést elmélyíteni s tudatossá 
tenni. 

S amikor ebből a látószögből nézve újból át-
lapozom a már kiválasztott, jobbnak ítélt pá-
lyamunkákat, minden elfogulatlanságtól men-
ten, a legbecsületesebb objektivitással terjesz-
tem elő azon véleményemet, hogy a pályamun-
kák nem ütik meg azt a mértéket, amely mér-
téket éppen a tétel nemes intencióiból fakadó-

,lag felállítanom kell. Van olyan mű, melynek 
írójában nemesen érző tanítói lelket ismerek 
meg, akinek munkájában azonban ellaposodik 
a valóság, a gyakorlati élet vonatkozása. Van 
olyan pályamű, melynek írója valóságos törté-
nelmi kutatást végzett a zászló eredete után, 
mely a gyermek tudását bővíti, de hiányzik 
belőle az a melegség, amely a tanítás mellett a 
nevelőhatást biztosítja. És így tovább. 

Ha azonban nem javaslom is a pályázat ki-
adatását, két műről dicsérettel emlékezem meg. 
Az egyik a „Nemzeti nagylétünk nagy teme-
tője — Trianon", a másik „Addig élj, míg ha-
zádnak is élsz!" jeligéjű. Előbbi költemény-
tárgyalás keretében dolgozza ki a tételt. A köl-
temény tárgyalása módszer szempontjából ki-
fogástalan. Maga a tárgyalás eleven, tüzes, igen 
szép részletcélkitűzésekkel kapcsolja egybe az 
egészet. Tanításába ügyesen von be alkalmi éne-
ket, de hatásában általánosító, a tanító nem tud 
eléggé konkretizáló lenni, nem tud eléggé ha tn i 

az egyes egyénre. A második mű szerzője tör-
ténelem keretébe helyezi el tanítását. Szerencsés 
kézzel nyúl I I . Rákóczi Ferenc korához, ügye-
sen és elmésen magyarázza a zászló színeinek 
jelentését s ezzel együtt magának a zászlónak 
teljes egészében való jelentőségét, de — egy 
pillantást nem vet a még úgyszólván tegnap 
történt nagy világeseményekre, ami részben 
még a gyermekek előtt folyt le, ami nevelőha-
tásra oly sok alkalmat ad közelségénél fogva, 
A különben szép és okos tanítás nem vá l t j a ki-
a gyermekből a nemes intencióknak azt a soro-
zatát, amit nevelőhatásul ki kellene váltani. 

Mindkét művet a benne rejlő jó tulajdonsá-
gainál fogva dicséretre ajánlom. 

De amikor e két dicséretre érdemes mű da-
cára is megállapítom a pályázat meddőségét, 
megállapítom azt is, hogy ezt a gondolatot el-
aludni hagyni nem szabad, ez a kérdés nem 
szerepelhet mint lezárt akta. A nemzeti lobogó 
tisztelete össze van for rva nemzeti létünk kér-
désével. Aki előtt a nemzeti lobogó nem szent, 
az előtt nem lehet szent eszmény a haza sem. 
És ha a zászló iránt való tisztelet valami belső 
megérzés alapján él is a gyermekben, ezzel 
nem elégedhetünk meg. A kezünkre bízott 
gyermekekkel szemben kötelességünk, hogy ezt 
az érzését elmélyítsük s tudatossá tegyük. S 
ezt a népiskola a fölébe épített tagozattal, hoz-
závéve a most szervezett levente-egyesületek 
gyönyörű intézményét, pompásan megoldhatja, 
A tanítónak meg kell találnia a módot ar ra , 
hogy a r e á j a bízott i f júságban, üljön az akár 
a mindennapi, akár az ismétlő- vagy tanonc-
iskolában, akár működjön a levente-egyesület-
ben, a nemzeti lobogó iránt való tiszteletet 
ápolja, gondozza s tudatossá tegye. Ezek alap-
ján ölt testet azon gondolatom, melyet a követ-
kező indítvány alakjában terjesztek a bizottság 
elé: hirdessen a Néptanítók Lapja szerkesztő-
sége ú j pályázatot egy pedagógiai munkára, 
mely azzal a kérdéssel foglalkozzék, hogy mit 
kell tennie a tanítónak úgy a nevelés, mint a 
tanítás terén, az iskolába lépő gyermek korá-
tól annak betetőzéséig, beleértve a levente-
egyesületben való működést is az irányban, 
hogy a nemzeti lobogó eszménye évzés és tuda-
tosság alapján ott éljen a lelkében. Meggyőző-
désem, hogy e kérdésre olyan feleletet kapunk 
a magyar tanítóságtól, mely örökre biztosítéka 
lesz annak, hogy a sok sorscsapástól megté-
pett, f á rad tan ellankadt eszményünk, a mi 
szent hármas színünk újból büszkén lengjen 
szűk ha tárunk minden rögén s minden magyar 
lelkében. 

Hiszek egy Istenben, ^ 

Hiszek egy Hazában, 

Hiszek egy isteni örök Igazságban, 

Hiszek Magyarország föltámadásában. 

Amen. 
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Napjaink pedagógiai szükséglete. 
I r t a : dr. Frank Antal, tanítóképző-intézeti tanár. 

I . 

Az újkor emberének a lelkét bizonyos nyug-
talanság jellemzi. Kul túrá jában bizonyos disz-
harmónia fedezhető fel, amely az utolsó évek-
ben erősen növekedő tendenciát mutatott. Ennek 
alapját azokban a filozófiai rendszerekben keli 
keresnünk, amelyek az ismeret mivoltának 
kutatásában lát ják a filozófia leglényegesebb 
ronását , akiknél az ismeretelmélet háttérbe 
szorítja a többi problémát. Bacon a természet 
magyarázata ú t j án akar olyan tudományra 
szert tenni, amely hatalmat jelent. Ez az em-
pirizmus — helyenként a racionalizmustél tá-
mogatva — lelki rokonságban van a meta-
fizika terén olyan állásponttal, amely a létezők 
minőségét anyaginaik, a létezők összefüggését 
a teleológiai gondolat elvetésével — mechani-
kusnak tar t ja , — az akara t i aktust pedig telje-
sen meghatározottnak értelmezi. Ez a filozófiai 
légkör az értékelés terén hajlandó a tényekben 
értékeiket felfedezni, nem ismeri el a tényektől 
független érték prius voltát, e tények közül — 
a lelki életre alkalmazva — az értelemnek tulaj-
donít elsőbbséget az akara t és érzelem felett. 
Hangsúlyozni kívánom, hogy itt nincsen szó az 
empirizmus, vagy racionalizmus ismeretelmé-
leti kritikájáról, hanem ennek egyoldalú meta-
fizikai és értékelméleti következményeiről: a 
materializmusról és intellektualizmusról. Az 
újkori empirizmusban gyökeredző természet-
tudományi kutatások különösen a XIX. század 
második felében öltöttek lendületes méreteket. 
A csodálatos eredmények annyira elszédítették 
az elméket, hogy a természettudományok mód-
szerét más tudományokba is törekedtek át-
ültetni. Ez az exakt tudományos vizsgálódás 
elterelte a figyelmet a kultúra nem-exakt terü-
letéről, és evvel kapcsolatban a lelki életnek 
ama megnyilatkozásaitól is (érzelem, akarat) , 
amelyek az exakt kutatások elől elzárkóznak 
ós amelyek szerepe a természettudományi kuta-
tásokban az értelem mellett látszólagosan 
másodrendű. 

Az ember csodálja a természet remek alkotá-
sait, dicsőíti saját szellemét (különösen értel-
mét) sokszor anélkül, hogy ezek közös forrását 
látná. Ravasz László dr. korunk eme tudomá-
nyos törekvéseit összehasonlítja a bábeli to-
ronnyal; valamint ennek felépítése nem sike-
rült, hasonló csalódás fogja érni az Isten 
kegyelme nélkül dolgozó tudományos törekvé-
seket. 

Ez az intellektualizmus vezetett oda, hogy 
Spengler (Der Untergang des Abendlandes) a 
mai kort — bizonyos joggal — dekadens kor-
szaknak tekinti, amely a nyugati kultúra pusz-
tulási fázisát jelzi. 

Ez a gondolat-áramlat a szépirodalom terén 
az erotikával kapcsolatos naturalizmusban ju t 
kifejezésre. A művészet terén pedig olyan alko-
tásokat teremtett, amelyek csak diszharmonikus 
lélek megnyilatkozásai lehetnek. 

Az intellektualizmus természetszerűleg nem 
maradt tisztán az elvont tudományok, a művé-
szeti és az irodalom körében, hanem bevonult 
a közösség gazdasági életébe is, ahol szintén 
rombolás jelezte egyoldalú alkalmazásának 
útjai t . A megindulás kedvezőnek látszott. A 
következmények elkeseredett harcot jelentettek. 
Ugyanis előbb a munkaadók törekedtek arra, 
hogy munkásaik a jobb munka érdekéhen tu-
dást szerezzenek, majd a munkások megértvén 
a tudás értókét, azért tanultak, hogy jobb mun-
kájukért többet keressenek. Azonban a rideg 
intellektualizmus eredeti betegségénél fogva 
nem tudott itt megállni. További fejleményei 
a munkaadóknak és munkásoknak egymástól 
való mind nagyobb és nagyobb mértékű eltávo-
lodását jelentették. A mxinkásság ugyanis meg-
állapítja, hogy az uralkodó osztálynak a tudás 
biztosítja a tőkét és a hatalmat, aminek foly-

{ tán elméletükbe bevonult a jelszó: a tudás ré-
vén hatalmat, a hatalom ú t j á n gazdagságot kell 
szerezni. Szó szerint veszik a Bacon-féle scientia 
est potentiát. Megindul az osztályharc, amely 
mind erősebbé válik. A munkaadókat is fel-
fegyverzi az intellektualizmus, amikor őket aa 
értelem egyoldalú kiművelésével, az aka ra t i és 
érzelmi élet elhanyagolásával általánosságban 
keményszívűekké neveli. Ennek nyomában járó 
gazdasági harc mind nagyobb méreteket öltött, 
átcsapott nemzetközi vonatkozásba, s 1914-ben 
a világháború egyik főforrásává lett. Ennek 
folytán határozott rövidlátásnak tekintem azt 
a megállapítást, amely a mai kaotikus állapo-
tokat egyszerűen a háború rovására í r j a és nem 
kutat a távolabbi okok felől. Azt az alapot, 
amelybe a mai idők gyökerei nyúlnak vissza, 
elsősorban kultúránk rideg intellektualisztikuB 
vonásaiban kell keresnünk. Ezt bizonyítják töb-
bek közt a rendőrség kék-könyvei is, amelyek 
nem arról számolnak be, hogy a különböző tár-
sadalmi osztályokban arányosan nőtt a bűn 
cselekmények száma, hanem általános javulás 
mellett i s szaporodtak az intellektuális bűn-
cselekmények. 

Ezek a jelenségek azt mutat ják , hogy az egy-
oldalú intellektualizmus nemcsak a tudomány-
ban hódított, nemcsak a gazdasági életben rom-
bolt, hanem már az iskolában kezdi végzetes 
munkáját . A kultúranyagnak tantárgyakra 
való osztása és azok átadása, tárgyalási módja 
különösen az értelem területére csábít. A hely-
telenül alkalmazott szakrendszer melegágya az 
értelmi i rány egyoldalú követelményének. In-
tellektualizmus nyilatkozik meg abban a törek-
vésben, amely általánosságban nem a r r a irá-
nyul, hogy bizonyos t an tá rgy út ján férkőzzünk 
az egységes lélekhez és ezt emeljük a maga egé-
szében, hanem az akarat i és érzelmi élet másod-
sorba (vagy még lejjebb) szorításával az egy-
oldalú tudás szerzését tűzi ki célul. A külön-
böző tantárgyak szerint ridegen elkülönítő is-
meretek sohasem alakulhatnak egységes lelki-

; életté. Az intellektualizmus szólal meg sokszor 
bennünk, amikor az anyag kiszemelésekor a 

; mennyiség szempontjából nem talál juk el a 
mértéket, a minőség szempontjából pedig nem 
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a r r a esik választásunk, amire a cél szempont-
jából szükségünk volna. Intellektualisztikus lég-
körben élünk, amikor részletmunkánknak csak 
a logikai célját lá t juk , amelyet a nevelés egye-
temes céljában rejlő etikai értékkel nem tudunk 
harmóniába hozni. Intellektualisztikus az osz-
tályozásunk, stb. A mai iskola nem látja eléggé, 
hogy az értelem fejlesztése bizonyos körülmé-
nyek között áldás, más feltételek mellett kár-
hozat. 

Iskoláink szellemének rideg értelmi jellege 
annyi ra elharapódzott, hogy pedagógusok mel-
lett napilapjaink, közéleti férf iak, egyházaink 
főpapjai stb. mind sűrűbben emelik fel szavu-
kat ellene — részben negatíve, részben posi-
tive —, azaz egyrészt rámutatnak a fő bajra, 
másrészt a helyes ú t ra törekszenek irányítani 
nevelésünket. 

H a valamely énekdarabban olyan magas hang 
szerepel, amely az énekes h a n g terjedelmét 
meghaladja, akkor a darabot más hangnembe 
transponáljuk. Az élet egyéb területein is akár-
hányszor szembenállunk olyan energiával, 
amely a jó i rányában megbecsülhetetlen szol-
gálatot tehetne, míg jelenlegi vonalában 
hasznavehetetlen, sőt káros. Ilyenkor az 
erőknek más vágányra való terelésének 
szükségessége lép fel. Jelenleg jelentékeny 
erők dolgoznak az intellektualizmus irányá-
ban; a pedagógus legsürgősebb feladata eze-
ket az erőket transponálás ú t j á n jobb cél szol-
gálatába állítani. Csakhogy amíg a zenei trans-
ponálás aránylag egyszerű munka, addig a 
lelki transponálás sok komponenstől függő te-
vékenység, egyike a legművészibb feladatoknak. 
I t t belső átformálásról, megújhodásról van szó, 
amely egész életünket hevítheti. Ez a megrúj-
hodás azt kívánja tőlünk, hogy kicsiny műhe-
lyünkből lépjünk ki és keressük azokat a végső 
értékeket, amelyeket minden nevelőnek a maga 
parányinak látszó munkájával szolgálni tar-
tozik. A pedagógia hátteréül szolgálható érték-
rendszer e munka filozófiai alapvetésében talál-
ható, itt értékelméletünknek csak néhány voná-
sát akarjuk röviden jelezni. Mindenekelőtt meg 
kell állapítanunk, hogy értékeinket sohasem 
vonhatjuk el a tényekből; az értékeket közvet-
lenül kell meglátnunk; az értékeiket mindig 
bizonyos elsőbbség illeti meg a tényekkel szem-
ben. Csak értékek abszolút értékessége alapján 
ítélhetjük meg bizonyos tények viszonylagos 
értékességét. Abszolút érték mélkül munkánk-
nak nincsen olyan horgonya, amelybe feltétlen 
biztossággal kapaszkodhatunk. Ez az abszolút 
érték olyan természetű, hogy teljességgel soha-
sem valósítható meg: azaz eszményi jellegű. 
Csak ilyen idealisztikus háttér alapján fogha-
tunk hozzá olyan neveléshez, amely nemzeti 
életünk újjáépítését célozza. Ez az idealizmus 
mindent egy végső eszményre (igazságra) vonat-
koztat, tehát az értékeknek olyan hierarchiáját 
jelenti, amelyet a belső egység jellemez. Ha ezt 
az egységet az értékek ós tények együttes vilá-
gában is észleljük, akkor világnézetről beszé-
lünk, amelynek szolgálása nyilvánvaló felada-
tunk. A mai nevelésünk több tekintetben nem 

szolgálja ezt az egységes világnézetet. Így a 
mai tantárgyak egyoldalú rideg kezelése nagyon 
megnehezíti az egységes világnézet kialakulá-
sát. Ugyanilyen természetű kultúránknak ama 
— helyenként észlelhető — jelensége, amely a 
vallást ós tudományt ellentétesnek lá t ja ; pél-
dául ilyen az a természetrajzi oktatás, amely az 
ember származásáról szóló Darwin-féle elméle-
tet véglegesen lezárt igazságnak tekinti; vagy 
azt olyan módon tárgyalja, hogy az i f júságban 
vallásos kételyeket támaszt. Az ilyen hipotézi-
sek különösen a pubertás korában veszedelme-
sek. A világnézet egységes kialakulását telje-
sen lehetetlenekké teszik olyan irodalmi alko-
tások, amelyek az etikai értékekkel szemben-
állnak. Ez utóbbi szempontból úgy érzem, sok 
esztétikusnak erősebb etikusnak kellene lennie. 

Talán anny i t anticipálhatunk, hogy a végső 
értéknek (az igazságnak) tetteink által való 
megvalósítását: a lelki megújhodást (szemé-
lyiség) tekint jük nevelésünk céljának. Minden 
cél általában azt jelenti, hogy feléje iparko-
dunk. A nevelés célja azt jelenti, hogy a gyer-
mek és i f j ú testi és lelki tényeivel törekszünk 
a megközelítésére. A testi és lelki jelenségeket 
csak úgy emelhetjük az eszmény felé, ha azokat 
ismerjük. Ebből a szempontból nagy szolgála-
tot tesz a gyermektanulmány, csak munkájá-
ból két hibára való hajlandóságot kell kiküszö-
bölnünk; egyik abban áll, hogy könnyen meg-
feledkezünk arról, hogy ezek tények és nem 
értékek; a másik abban nyilatkozik meg, hogy 
bizonyos ágaiban többet foglalkozik az érte-
lemmel, min t az érzelemmel és akarattal, ami-
vel könnyen azt a látszatot kelthetjük, hogy az 
értelemnek tulajdonítunk a lelki életben elsőbb-
séget. Miután célunkat tettek révén akar juk el-
érni, bizonyára azt a lelki jelenséget kell külö-
nösebb figyelmünkre méltatnunk, amely ebben 
döntőbb szerepet játszik. A lélektan szerint a 
cselekvés közvetlen megindítója az akarat . Az 
akarat feladata az értelem kijelölte úta t követni, 
a kedvezőtlen érzelmeket megfékezni, a kedve-
zőket pedig ápolni. Az akara t átfogó erejénél 
fogva hivatva van a lelki élet egységének biz-
tosítására. Az akaraterő nem jelenthet részlet-
erőt a lélekben, hanem egyetemes, az egész lelki-
életet átkaroló erőt képvisel. Az akarat kép-
viseli a lelki élet centrumát, amelynek minő-
sége tehát döntő jelentőségű az egész lelki élet 
alakulására. A latin mondás: vivo, ergo volo 
(élek, tehát akarok) azt az igazságot ju t ta t ja 
kifejezésre, hogy az ember életének legsaját-
lagosabb jellemvonása az akarás. Ennek szel-
lemében Descartes cogitoját így formuláznám: 
volo, ergo sum. Az én létem mellett nem any-
nyira a gondolkozásom, hainem inkább az aka-
ratom, a cselekvésem bizonyít. Eötvös József 
szerint: „Az ember való becse nem eszének, ha-
nem akara tának erejétől függ. Kiben az hiány-
zik, azt nagy elmebeli tehetségek csak gyen-
gébbé teszik; s nincs szerencsétlenebb, sőt néha 
alábbvaló teremtés a világon, mint a nagy ész, 
melynek a jellem nem felel meg" (Gondolatok). 
Amikor a Jézus-Társaság felszólítást küld a 
különböző iskoláknak a rendbe való belépésre.. 
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akkor kísérő-iratot mellékel, amely szerint a 
Társaság első követelménye, hogy a jelentkező 
i f j ak szorgalmasak legyenek, a tehetség csak 
másodsorban jöhet figyelembe. Ha az értelmet 
nem sikerült bizonyos kívánt magaslatra emelni, 
ebből általánosságban nem származik olyan 
nagy baj, mintha az akara t edzése terén siker-
telen a munka. Az értelmi hiányokat más egyén 
— rendelkezés formájában — inkább pótolhatja, 
mint az akarat fogyatékosságát. Nemcsak a 
nevelés időszakában, hanem azon túl is bizo-
nyos mértékig megvan a lehetőség arra , hogy 
valaki helyett képviseljük a logikumot, míg más 
akara tá t teljesen helyettesíteni, más helyett 
dolgozni — lehetetlen. Ez esetben ugyanis a 
magunk munkájá t nem tudnók elvégezni. Amíg 
az értelmi hiány, az elvek pótlása legtöbbször 
csak percekét vesz igénybe, addig a dolgozás-
ban való helyettesítés egész munkaidőnk el-
vételét jelentené. Tehát munkatechnikai szem-
pontból az akarat nélkülözhetetlen, míg az 
értelemnek bizonyos fokig való pótlása elvileg 
lehetséges. Kétségtelen tény, hogy az intellek-
tualizmus is termel bizonyos akaraterőt, csak-
hogy ez nem az eszmény irányában dolgozik, 
hanem egocentrikus világnézet formájában 
jut kifejezésre. Ez a típus is erősen akar vala-
mit, de embertársaira való tekintet nélkül való-
sít meg mindent, amitől hasznot remél. Ez az 
akarat az emberek felemelése helyett mindenkit 
legázolni törekszik. Az intellektualizmus csak 
a gyengén keresztülgázoló Nitzsche-féle úri-
morálhoz (Herrenmoral) vezethet. Eme féktelen 
akarat-típussal szem'ben nekünk az igazság 
szolgálatában álló edzett akaratra van szük 
ségünk. (Folytatjuk.) 

Az új olasz népiskolai tanterv;' 
I s m e r t e t i : Mittner Zoltán, t a n í t ó . 

Róma, 1924 január. 
Az immár több mint egy esztendeje uralmon 

lévő, Mussolini vezetése alat t álló olasz nem-
zeti, fascista kormány egyik fő programmja a 
több mint negyven milliós nagy nemzet poli-
tikai lelkiismeretének, anyagi és szellemi ter-
melésének, egész állami gépezetének átértéke-
lése; a tárgyi, erkölcsi és érzelmi tőkék újra 
leltározása, ha kell selejtezése vagy a változott 
viszonyoknak megfelelő bővítése. 

Ennek a lázas, nagy nemzeti munkának, 
amely a negyvennyolcadiki magyar országgyű-
lés alkotásait idézi emlékbe, egyik fejezete a 
közoktatásügy szellemi oszlopait képező tan-
terveknek s ezek között első sorban az elemi 
népiskolai tanterveknek egészen az alapokig 
terjedő átépítése. 

Az ú j tantervet mostanában léptette életbe 
Gentile közoktatásügyi miniszter. Az össze-
állítás munkájá t Giuseppe Lombardo Radice 
egyetemi tanár, ismert pedagógiai író, az újabb 

* A Nép tan í tók L a p j a f e b r u á r 15-iki számában már is-
m e r t e t t ü k röv ideu az ú j olasz népiskolai t a n t e r v e t . Bizo-
n y á r a szívesen veszik olvasóink, hogy most az olasz nép-
iskola i tpn te rve t részletesen i s m e r t e t j ü k . Szerk. 

olasz tanító nemzedék nevelőmestere végezte, 
aki jelenleg mint az összes elemi iskolák fő-
igazgatója, a minisztériumban végez szolgá-
latot. 

A alábbiakban pusztán ismertetni szándéko-
zom az ú j olasz tantervet. Kartársaim bizonyo-
san találni fognak benne egészen új , meglepő 
részeket. Az olasz nemzetnek évezredekre 
visszanyúló történelmi, irodalmi és művészeti 
hagyományai vannak, amelyek minden inás 
nemzetétől eltérő, sajátságos távlatokat nyújtó 
levegővel veszik körül Itáliát. Igyekezzék ol-
vasó kartársam hozzászoktatni lelki szemeit 
ezekhez az égbolt derült kékségébe nyúló per-
spektívákhoz és akkor meg fog érteni mindent, 
sőt talán gyönyörűsége is lesz e megértésben. * 

Az ú j olasz népiskolai tanterv nem túlságosan 
terjedelmes munka: 88 kis oldal, tizenkét feje-
zetre oszlik és mind já r t első mondatában beje-
lenti, hogy nem megkötni akarja a tanító kezét, 
hanem vezetni. Megrajzolja aztán a bevezetés a 
jó tanító alakját. Legyen a tanító művelt, mű-
veltséget ne kivonatos kézikönyvekből csipdesse 
össze, hanem a kultúra zászlóvivőinek eredeti 
munkáiból: éljen és érezzen együtt nemzetével, 
tanulmányozza múlt ját , kutassa jelenét, igye-
kezzék jövőjébe 'belepillantani; munkája fakad-
jon lélekből és szóljon lélekhez. 

Az olasz elemi oktatásnak három tagozata 
van: a tulajdonképeni elemi iskola 4—5 év-
folyamú, megelőzik ezt az óvodai jellegű elő-
készítő osztályok és követik az ismétlő iskolá-
nak megfelelő továbbképző osztályok. 

A heti órák száma az előkészítőben 35, a többi 
osztályokban egyformán 25. Az előkészítőben a 
foglalkoztatási időegység a 30 perc. 

A hit tant az ú j tanterv az elemi oktatás alap-
jának és betetőzőjének tekinti. Heti óraszáma 
csak IV2—2, de a tanítónak minden többi tan-
tárgy keretében módját kell találnia a vallásos 
érzelmek nevelésének. A hittant tanító taní t ja ; 
az, vagy azok, akik erre jelentkeznek és akiket 
a r r a az iskolalátogató, körzete legmagasabb-
rangú egyházi hatóságával való személyes meg-
beszélés után és beleegyezéséval alkalmasnak 
talál. A hittanítónak simulnia kell ahhoz a szel-
lemhez, amely Alessandro Manzoni* vallási mű-
veiből árad. A tanítás vallásos imaénekkel kell, 
hogy kezdődjék, mindennap, minden osztály-
ban. A tananyag a szokásos imák és azok ma-
gyarázata, történetek az ó- és az újszövetségi 
Szentírásból, Jézus élete, fejezetek az Egyház 
történetéből, vallásos költemények, énekek, helyi 
vonatkozású legendák, a nagy olasz szentek 
élete, a szentségek, a parancsolatok, a katolikus 
szertartás és a legfelsőbb osztályokban vallásos 
t á rgyú irodalmi művek olvasása (Fabiola ás 
főleg Manzoni). 

Kiváló helyet biztosít a tanterv a művészi 
nevelésnek, az éneknek és a rajznak együttesen 
heti 2V2—5 órát szánva. 

Az ének tananyaga és tanmenete, valamint 

* A. Manzoni olasz köl tő és regényíró , / promessi sposi 
(A jegyesek) című r e g é n y e egyike a v i l ág i roda lom re-
meke inek . 
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a kísérő utasítások tisztán állítják az elérendő 
oélt a tanító elé. Ritmikus játékok, altató bölcső-
dalok, népies, vallásos és hazafias egy- és több-
szólamú énekek eleinte hallás után, később hang-
jegyről, hangjegyolvasás és írás teszik az elő-
írt anyagot. A testtartást, a lélekzést, a száj-
tartást külön Ikis fejezetekbe foglalt utasítások 
tárgyalják. Az énekórákon az osztályok meg-
felelően összevonhatók, hogy a tanítást az ar ra 
rátermettebb tanító végezhesse. 

Az énektanításnál is részletesebben foglalko-
zik a tanterv a rajzzal és különösen figyelmébe 
a jánl ja a tanítóknak a Franchetti Lipót és Alice 
által alapított (Cittá di Castelloban) falusi 
mintaiskolát, amely a rajzot teszi meg az okta-
tás gerincének és bámulatraméltó eredményt ér 
el. A tanterv apróra részletezve ad ja a tan-
anyagot és a követendő módszeres feldolgozás 
elveit. A tanuló egyéniségét, rajzolásait a leg-
alsóbb fokon is, még hibáiban is tisztelni kell. 
A tanító ne tegye a kezét soha a gyermek raj-
zára és semmi körülmények között se javítson 
azon se ceruzával, se gummival, se ecsettel. 
Dicsérje a rajzot és ne a rajzolót, tegye meg az 
észrevételeit, de mindig és kizárólag csak szó-
val, a javítást, igazítást azonban hagyja a ta-
nulóra. Tiltva van bárminéven nevezendő elő-
rajzolás vagy minta után való másoltatás. Egy 
darab papiros, a megfelelő rajzszerek és a fel-
sőbb fokon a lerajzolandó tárgy az egész, amit 
a tanterv megenged és ehhez a tanító élő szava 
mint vezető, irányító és legfeljebb bizonyos gya-
korlati fogások és eljárások bemutatása, de ez 
sem a tanuló rajzain, hanem a falitáblán. A 
rajztanításban három fokozatot állít fel a tan-
terv. Az első fokon — az első és második osz-
tályban — a cél nem a tanítás, hanem a növen-
dékek készségeinek megfigyelése, hogy később 
ezen az alapon külön csoportokba lehessen őket 
osztani. A rajzolásnak itt pusztán a gyermek 
spontán megnyilatkozásának kell lenni s még 
a lerajzolandó tá rgyat seon szabad elébük tenni. 
A második fokon, III—IV. osztályban szintén 
csakis emlékezet után szabad rajzoltatni, itt 
veszi kezdetét az a rány — a forma — és a szín-
érzék fejlesztésére és a tanító irányító beavat-
kozása. A harmadik fokon kezdődik a természet 
után való rajzolás és a rajztechnika öntudatossá 
tétele. Tehát nem a kirakat számára dolgoznak, 
hanem ösztönszerű rajzolási vágyukat elégítik 
ki. A tanulóknak meg van engedve, hogy dol-
gozati füzeteiket díszítő rajzokkal lássák el, 
hogy írásbeli gyakorlataikat illusztrációkkal 
kísérjék, sőt az illusztrálás néha kötelező. Az 
iskola minden osztályában ott kell, hogy lóg-
jon a Cálendario della Montesca. Ez egy annyi 
mezőre osztott nagy erős ív papiros, ahány nap 
a hónapban van. önként jelentkezhet mindennap 
egy-egy gyermek és a többiektől elvonulva, 
belerajzol valamit az egyik mezőbe, keltet tesz 
rá és aláírja. A megtelt lapok megőrzendők és 
kiállíthatok. 

A művészeti tá rgyak során tartalmazza a 
tanterv a szépírásra és a szépolvasásra, továbbá 
a szabadelőadás mikénti gyakorlására vonat-
kozó egészen rövidre fogott utasításokat is. 

i . 
A III . fejezet az olvasás és az olasz írásbeli 

I gyakorlatokkal foglalkozik. Óraszáma e tan-
\ tárgyaknak az elsőben hét, azután fokozatosan 
! négyre, a továbbképzőben heti három órára 
1 apad. Ezt meg is okolja a tanterv, még pedig 
| azzal, hogy az olasz nyelv nem külön tantárgy 
j és ezért minden fokon és minden órán állan-
| dóan kell szóban és írásban gyakorolni. 
! Nagy súlyt fektet a tanterv az írást megelőző 
| előgyakorlatokra, az ábécés könyvet csak a má-
í sodik hónapban szabad elővenni, sőt előnyére 
I í r j a a tanítónak, ha mentül későbben véteti 
' kézbe. Az állóírás nem kötelező, de előnyeire 
| több helyen utal a tanterv. A második osztály 
< folytatja a nehezebb betűcsoportok és az olasz 
j ortografiában nagyon fontos c, g, sc betűk 

írási és olvosási gyakorlatát. Nyelvtan csak 
annyi veendő, amennyi az öntudatos helyes 
beszédhez és íráshoz múlhatatlanul szükséges. 
Az írásbeli gyakorlatok az ismert fokozatokat 
követik. A harmadiktól kezdve minden tanuló 
iskolai naplót kell hogy vezessen egy külön erre 
a célra szánt füzetben; egy más külön füzetnek 
a címe: Illusztrált évi gyakorlat és mintegy 
naplószerűen kell megírnia pl. az udvaron lévő 
eperfa egész esztendei életét. Természetesen 
minden tanuló más témát választ magának. Az 
iskolai i f júsági könyvtár kevés, de válogatott 
művet tartalmazzon, lehetőleg sok példányban, 
hogy egyidőben többen olvashassák ugyanazon 
művet. 

A számtan tanterve egészen olyan, mint pl. a 
magyarországi és alig van módszertani utasítás 
hozzá fűzve. 

Az V. fejezet címe megfelel a beszéd és érte-
lemgyakorlatnak, de mégsem egészen ugyanaz. 
Az első három osztályban heti 4, a negyedikben 
heti egy órával szerepel. Az első osztály tan-
anyaga pl. az emberi test elég részletes ismer-
tetése, a szervek működése hozzáfűzött egész-
ségtani szabályokkal, a család, az iskola, az isko-
lai felszerelési tárgyak, hogyan kell a tanulónak 
viselkednie, a felebbvalók, a ruházkodás, a szü-
lei ház, a legfőbb közlekedési eszközök, az év, 
hó, nap, óra, perc, a hét, az évszakok. Az egész-
ségtan fokozatosan bővítve végig halad minden 
osztályon, a többi anyag a természettudomá-
nyok, különösen az állat-, növény- és ásvány-
tan köréből van összeválogatva. 

A földrajz taní tása a harmadikban kezdődik, 
az alapfogalmak a lakóhely és a környék ismer-
tetésével. A negyedikben Itália kerül sorra és 
azok a külföldi országok, amelyek felé a kör-
nyék kivándorlása irányul. Az ötödikben Európa 
és a többi világrész, a felsőbb osztályokban föld-
rajzi olvasmányok és egy kis kereskedelmi 
földrajz. 

A VII. fejezet röviden végez a történelem 
tanításával, de al ig két oldalon mégis sokat 
mond. A harmadik osztály tananyaga I tál ia 
története 1848—1919-ig, még pedig történelmi 
okmányok, kiáltványok, a hadsereg és a tenge-
részet győzelmi jelentéseinek felolvasása kap-
csán. A negyedik osztály a görög és római hősi 
mondákat, az ötödik Itália történetét tanul ja 
olvasmányok, a korból fennmaradt építészeti 
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és egyéb alkotásoknak lehetőleg természetben 
való szemléltetése alapján. Sorra kell venni a 
nagy olasz írókat, művészeket, feltalálókat és 
felfedezőket, a hadsereg és a tengerészet törté-
netét, a nemzet gazdasági fejlődését. A felsőbb 
osztályok történelmi tanítási anyagának kere-
tében kap helyet az olasz gyarmatok földrajza 
és története. 

Külön heti két órát szán a tanterv a IV—V. 
osztályban a természettudományokra, a fősúlyt 
egészségtani vonatkozású ismeretekre, a fűtés, 
a 'vi lágí tás , a gőz, a villamosság gyakorlati al-
kalmazására fekteti. 

Az egészségtan tananyagához hosszabb utasí-
tás van fűzve. A tanítás adott alkalomból indul-
j o n ki, az eredmény legyen a gyakorlati alkal-
mazás. A tanítás megkezdése előtt két tanuló 
jelentést tesz a tanterem tisztasági állapotáról; 
azután a tanító tisztasági szemlét t a r t a növen-
dékek felett azokról, akiknek tisztasága ellen 
nincsen kifogása jegyzéket vezet, s ez a jegy-
zék az osztályban kifüggesztve tartandó. Min-
den iskolalátogatónak első kötelessége, hogy 
megtekintse ezt a jegyzéket és megdicsérje a 
r a j t a levőket. Maga a tanítás csak ezek után 
kezdődhetik, még pedig egy vallásos ének el-
éneklésével. Azt mondja az utasítás: akármilyen 
ügyes is a tanító, akármilyen szép eredményt is 
é r el egyebekben, nem méltó elismerésre, ha 
tanítványait amellett élősdiek lepik el. Azután: 
az osztálytanító minősítésében a fellebbvalónak 
a legrészletesebben kell jelentenie, hogy a gyer-
mekek tisztaságát illetőleg milyen eredményt 
é r t el. Az értesítő könyvecskében külön rovat 
van a tisztaságért kapott dicséret bejegyzésére. 

A tanterv IX. pontja az ötödik osztálytól kez-
dődőleg heti egy-egy órát ír elő a jogi ismere-
tekre. 

A női kézimunka heti 6—á órával van felvéve. 
Tanterve részletes és bő utasítás követi. A kézi-
munka tanítónő kerüljön minden idegenből be-
plántált sablonos kézimunkát. Idézi a nagy-
anyák szellemét és örökét: azokét, akik meg-
teremtették és csodálatos tökéletességre fejlesz-
tették a velencei csipkét, a toscanai és umbriai 
fehérhímzést, sardegnai és calabriai szőnyeg-
ipart. Buzdítja a tanítónőt a múzeumok, sek-
restyék, temetők látogatására, ahol mindig ta-
lálni fog egy-egy rozsdás pajzsot, egy oltár-
terítőt, egy régi sírkövet és azokon elfelejtett 
ősi motívumokat, amelyekből ihletet mer í tv j 
példát vehet munkájához. 

A XI. fejezet címét bajos pontosan lefordí-
tani: Occupazioni intellettuali ricreative, üdítő, 
•Szórakoztató szellemi foglalkozások, olyan lelki 
tornászás féle. Ezeket a foglalkozásokat két cso-
portba foglalja a tanterv: a tanító elbeszélései, 
felolvasásai és a tanulók szellemi játékai. Heti 
négy óra. 

A tanító elbeszéléseinek és felolvasásainak 
anyaga fokozatosan: Aesopus-mesék; apró, majd 
hosszabb népmesék, i f júsági elbeszélések, ifjú-
sági iratok; történelmi, földrajzi, természet-
tudományi olvasmányok. A tanulók gyakorla-
tai: találós kérdések, nyelvtörő mondókák, fila-
stroccák, társasjátékok, kiolvasok; ki tud mesét 

mondani? ki tudja ezt szebben elmondani? talá-
lós kérdések szerkesztése, földrajz-játék; papi-
ros munkák, t ré fás fizikai és vegyészeti kísér-
letek, számtani találós kérdések és más hasonlók. 
Verseny felolvasás. 

Külön fejezet szól arról, hogy hogyan kell szé-
pen felolvasni. 

A XII . fejezet a testgyakorlásé. A tananyagot 
csak nagy vonásokban í r ja körül: tornagyakor-
latok, cserkészet, kirándulások, a coreografikai 
formák száműzve. 

A testgyakorlás célja: az egyéni és hierarchiai 
fegyelmezettség, tisztaság, a test rugalmassága, 
megerőltetések elviselése, engedelmeskedni és 
parancsnokolni tudás; bajtársi hűség és sze-
retet. 

A tanterv végén külön fejezetek vannak 
a módszertani kísérletekről, a tankönyvekről, 
az iskola és a tanuló felszereléséről. 

A második osztály tantermének a felszerelése 
pl. a következő: feszület, a király arcképe, fali 
szemléltető képek a beszéd és értelemgyakor-
latokhoz, számológép, méterrúd, egészségtani 
propagandakópek, egy költő óra, falitábla fehér 
és színes krétával, játékszerek, aranykönyv a 
dicséretek bejegyzésére. 

Egy harmadik osztályos fiú felszerelése: rajz-
füzet, helyesírási füzet, szépírási irka, a havi 
illusztrált írásbeli dolgozat füzete, az iskolai 
élet naplófüzete, számtani irka, tollszár, toll, 
fekete és színes ceruza és természetesen az elő-
í r t tankönyvek. 

Daloskönyveinkröl és egyleteinkről. 
Visszhang Sztankó Bélának „A népiskolai énektanításról" 

című, e b. lapok mult számaiban megjelent cikkeire. 
I r ta: Gyertyánffy István. 

Azok után, amiket Sztankó B. barátom „A 
népiskolai énektanítás kérdéséhez" című, s e 
becses lapok f. é. 1—2. számaiban megjelent 
cikkemre való vonatkozással ugyani t t és ugyan 
e tárgyról legközelebbről oly szépen és mélyre-
ható alapossággal elmondani szíveskedett, volna 
az efeletti elmélkedéseink kiegészítéséül még 
némi mondanivalóm. E kis cikkem ugyanis 
már tárgyánál fogva oly közelről érinti 
néptanítóinknak úgy a hivatalos, mint a 
szociális munkakörének érdekeit, hogy az 
erre vonatkozó emlékeimnek és adataimnak 
bőségénél fogva talán némi elnézésre fogok szá-
mot tarthatni, ha ezen ismételt hozzászólásom-
mal netalán túlságosan venném igénybe e 
becses lapok tisztelt olvasóinak figyelmét 
és — türelmét. I t t mindjár t azzal kell kezdenem, 
hogy midőn egykor, igen régen, fiatalkori föl-
hevülésemben a népiskolai énektanítás, illető-
leg a magyar népéneklés ügye reformjának a 
berkeibe elkalandozni jónak látván, néhai Sán-
dor Domokos barátomat a Weber Rudolf ének-
taní tási módszerének a hazai ta la jba leendő át-
ültetésére buzdítottam, úgy talán nem is annyir;: 
ezen, a Sándor D. szavai szerint „atyáskodásom-
mai" tettem az ügynek némi szolgálatot, mint-
hogy elvégre is ők ketten — ha valamivel tán 
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későbbre — igen jól elvégezték volna e munkát 
nélkülem is, mint inkább azzal, hogy néhai 
Bartaíus István barátomat, a magyar zene és 
népdal méltán tudósnak mondható mívelőjét és 
alkotó művészét annak a két daloskönyvünk-
nek, úgymint a „Négyes dalok zsebkönyvé"-nek 
és a „Női énekkarok gyűjteményé-nek szerkesz-
tésére és kiadására rábírhattam, mely által úgy 
a hazafias, mint a művészi és zeneesztétikai 
igényeknek jobban megfelelő népéneklés ügyét 
véltük oly módon szolgálhatni, miként azt az 
egész Svájcot behálózó dalosegyeletek teszik 
daloskönyveikkel. A mi időnkben például a 
Heim-iélék voltak képesek az országot az ő 
fajbeli, társadalmi, felekezeti stb. széttagolt-
ságában egy nagy nemzeti egységgé egybe-
forrasztani. Ezt az egységes jelleget természe-
tesen semmiféle daloskönyvre hivatalos úton 
rádekretálni nem lehetvén, nekünk e köny-
vünk szerkesztésénél oda kellett törekednünk, 
hogy az abba felveendő összes dalok lehetőleg 
ezen svájci egységes jellegű daloskönyveknek 
megfelelő irányelvek és szempontok gondos 
ügyelembevételével legyenek kiválogatva és 
elrendezve, mely feladatnak megoldása főleg 
nekem tartatott fenn. 

Egy ilyen daloskönyvnek a megszerkesztése 
lebegett tehát akkor a szemem előtt. De bár-
mennyire lelkesített engemet — már a svájci 
dalosegyleti életbe való egykori erős bekapcso-
lódásomnál fogva — ez az eszme, ennek Bar-
talust is megnyerni éppen nem volt könnyű fel-
adat. Az ő meglehetősen érdes és makacskodó 
természete már előre bizalmatlansággal s el-
fogultsággal telve idegenkedett minden, az ő 
zenészeti ideológiájába bele nem találó zenészeti 
vállalkozástól. Élvégre is csak azzal sikerült őt 
erre rábírnom, hogy kerülve bárminemű erköl-
csi avagy anyagi kockázatot, nyissunk előbb 
előfizetést e könyvre és csak ennek a sikerétől 
tegyük függővé annak a megjelentetését. Nos, 
ezen előfizetési felhívásunk várat lan sikerrel 
járt . Csak Kolozsvárról több mint száz előfize-
tőnk jelentkezett, úgy hogy a Négyes dalok 
zsebkönyvének megjelenése után már pár év 
múlva Bartalus volt az, ki leginkább sürgetett 
a „Női énekkarok gyűjteménye" című köny-
vünk kiadására. A Négyes dalok zsebkönyve 
hamarosan némi népszerűségre tudott szert 
tenni, még a vidéki fejlettebb dalosegyleteink-
ben is. Az állami tanítóképző intézetekben csak-
nem kivétel nélkül használatba vették s nem-
sokára megérhettük, hogy az egyes vidéki taní-
tóképzők Budapestre zarándokló növendékei e 
könyvvel zsebeikben állítottak be hozzánk a 
Paedagogiumba, hogy a mieinkkel közös ének-
karrá egyesülve énekeljék el a könyv egyes 
szebb, hazafias dalait, sőt hogy énekkaraink 
külün-külön egy kis dalárversenyt is rögtönöz-
zenek. Így megtörténhetett e könyvünkkel az a 
csoda, hogy már rövid idő alatt négy kiadást 

érhetett meg. Ezen erkölcsi siker különösen 
nekem szolgált nagy elégtételül. Az anyagiról 
annál kevésbbé lehetett szó, minthogy könyvünk 
csak a külföldön lévén előállítható, ennek a költ-
ségei az eladási á r ra l semmi arányba nem vol-
tak hozhatók. Könyvünknek ez a virágzási 
fénykora azonban csak rövid ideig tarthatott . 
Bartalus I. barátom mindjárt a nyugalomba 
vonulásomnak, illetőleg a közéleti szereplésem 
minden teréről való visszavonulásomnak az 
évében (1898) elköltözött abba a szebb világba,, 
ahol m á r a szférák harmóniájában lehetett gyö-
nyörködnie. És épp oly gyorsan bevégezte 
pályafutását a Négyes dalok zsebkönyve is. 
„Die Toten reiten schnell" (a halottak gyorsan 
nyargalnak) mondja egy német közmondás. 
Hisz valószínűleg voltak e könyvnek is elég fo-
gyatkozásai a r ra nézve, hogy az újabbakkal, 
jobbakkal és teljesebbekkel való felváltásuk 
kívánatosnak legyen mondható. Ebben, úgry 
tudom, nem is volt hiány s ezek közül egyesek, 
például a Révfié, tudtom szerint nem csekély 
érdemeket szerezteík a hazai művésziesebb 
i rányú népéneklés ügye körül. 

Mindezekkel szemben megvolt e dalosköny-
vünknek azon a svájci enemű könyvekével 
közös, egységes jellege, hogy a legkülönbözőbb 
elemekből összealkotott dalosegyletek megtalál-
hassák benne minden egyes alkalomra úgy a 
hazafias, mint művészi igényeiknek leginkább 
megfelelő dalaikat. A legtöbb ilynemű dalos-
könyveik ugyanis inkább csak egyes különlege-
sebb célokra, legtöbbnyii-e hitfelekezetiekre 
akartak szolgálni. Igen sokszor néha éppen csak 
arra, hogy szerkesztőik a maguk szerzeményeit 
helyezhessék el és terjeszthessék azokban. Lehet, 
hogy e tekintetben ez a mi, zenészeti szem-
pontból leginkább csak a Bartalus I. nevéhez 
fűződő daloskönyvünk sem volt minden gáncs-
nélkülinelk mondható. De talán nem is minden 
dalszerzőnk tar thatot t e részben több joggal 
némi elnézésre igényt, mint éppen a mi jó. öreg 
Bartalus Istvánunk. 

Ha az ezen daloskönyvről való felfogásom 
bírhatna némi jogosultsággal még ma is, amit 
eldönteni nem az én feladatom, úgy csak saj-
nálni tudom, hogy e könyvünk egykori kiadói 
azt régi szerzőiknek a nyilvánosság teréről való 
letűnésük után mind já r t véglegesen el is ejten-
dőnek találták, ahelyett, hogy azt — ha talán 
egészen ú j és erre a feladatra a régieknél job-
ban megfelelni tudó szakemberek nevei alatt — 
továbbra is fenntartandónak találták volna.. 
Azért mertem ezt az állítást megkockáztatni, 
mert erős meggyőződésem, hogy egy ilyen, a 
fenti értelemben vett egyetemes jellegű dalos-
könyvre — minő a miénk is lenni akar t — ma 
még sokkal inkább szükség volna, mint valaha. 
Mert úgy hiszem, alig lehet kétség az iránt, hogy 
a nemzeti összetartásnak igen jó szolgálatot te-
hetnének a mai válságos időkben a mi dalos-
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egyleteink is. És ha néptanítóink úgy szak-
beli képzettségük, mint szociális szereplésük hi-
vatotteágánál fogva itt-ott még ezen dalosegy-
leteinkbe beleilleszkedhetnének, hogy azokban 
akár mint egyszerű működő tagok, akár egyes 
esetekben mint karvezetők szerepeljenek: úgy 
-élethivatásuknak ezen téren való áldásos betöl-
tésével a hazának és a társadalomnak annál 
nagyobb elismerését érdemelhetnék ki. Mily 
dolog volna például, ha dalosegyleteink és taní-
tóink, habár csak megközelítőleg is oly módon 
igyekeznének magukra vállalni ezt a feladatot, 
amint ezt a svájci dalosegyletek és tanítóK 
teszik. Bizonyára a dal, az ének lehetne a nem-
zeti egység érzete élesztésének egyik leghatályo-
sabb eszköze. Ez okból oly gazdag hazafias köl-
tészetünk magyar Tyrtaeusainak, a sok közül 
csak egyet-kettőt említve: egy Bárd Miklósnak, 
Kozma Andornak, Végvárinak, Szabolcskának, 
Somló Sándornak, vagy a „Magyar Hiszekegy" 
halhatatlan dalköltőjének — a legszebb dalai 
nemcsak a sajtó út ján, avagy lelkes elszavalá-
saival volnának minden kínálkozó alkalommal 
terjesztendők, hanem azok közül a megzené-
sítésre legalkalmasabbak a tömegéneklés cél-
jaira nemzeti himnuszokká volnának megzené-
sítendők. Ezek a lelkesedés ellenállhatatlan 
erejével fognák magukkal ragadni társadal-
munk minden rétegéből a nemzet millióit. 
Ez okból legkiválóbb magyar zeneszerzőink-
nek, talán egy Hubainak, Mihalovicsnak, 
Dohnányinak, Bartók Bélának, Kodálynak 
stb. kellene hogy egyik zeneszerzői ambíció-
j uk tárgyát képezze a költemények egyes leg-
kiválóbbjainak a megzenésítésére vállalkoz-
niok. Lehet, hogy valamelyiköket föllelkesít-
hetné talán — a Beethoven IX. szimfóniájához 
hasonlóan — egy énekkarokkal is betoldott 
nagyobbszabású szimfóniának a megalkotására, 
avagy Liszt Ferencnek az árpádházi Szent Er-
zsébet legendájára írt s egyházi ének- és dal-
motivumokkal átszőtt örökszépségű oratoriu-
mához hasonló mű megteremtésére. 

E gondolatokat tovább szőve, meg kell álla-
pítanom, hogy daloskönyveinknek koronként 
egészen ú j szempontokkal kiegészítve kellene 
dalosegyleteinknek szintén koronként kibővülő 
feladataihoz hozzáalkalmazkodniok. Nagyon 
érdekelt megtudni, hogy vájjon alá voltak-e 
vetve az ily metamorfózisoknak a svájci ének-
tanítási módszereken kívül a daloskönyveik, 
illetőleg a dalosegyleteik is. Erre nézve Balsiger 
Ede, a berni tanítóképző érdemes igazgatója 
f. é. február 18-áról kelt második levelében csak 
ennyit említ: „Újabban, mintegy 1890 óta, itt-ott 
más meg más jó daloskönyvek és énektanítási 
módszerek kezdtek használatba jönni; Schoebliné. 
Baselben, a Spohré Liesthalban, Rückstechlé 
Wintertharban és a Keegleré Zürichben". E 
tárgyra vonatkozó kedves levelét egykori közös 
barátunk, Weber R. emlékének a megújításául | 

a következő, kissé melancholikus megjegyzésé-
vel fejezi be: Hisz minden emberi alkotás 
idővel értékéből veszíteni lévén kénytelen, át-
alakulásoknak van alávetve. De a történelem 
előtt az érdem megmarad mindig érdemnek és 
az a jó, amit valaki a maga korának nyújtani 
tudott, megmarad jónak és tiszteletben tartan-
dónak." 

Sajnálom, hogy nem korábban kaptam a leve-
let, hogy Sztankó B. barátom Balsigernek főleg 
a Weber Rudolf énekoktatási könyveire vonat-
kozó igen tanulságos további közleményeit e 
tárgyról írt cikkeiben esetleg felhasználhatta 
volna. 

Záradékul még csak ennyit. A népéneklés 
ügye fejlesztésének mint végcélnak óhajtván 
némi szolgálatot tenni ezúttal is: a mostani fel-
szólalásomnak csak az volt a célja és talán némi 
jogosultsága is, hogy rámutathassak az ének-
oktatási és daloskönyveknek a dalosegyleteink-
kel való összekapcsolásának és összhangbahoza-
talának a feltétlen szükséges voltára. És célja 
volt felhívni a figyelmet arra, hogy a mi dalos-
egyeleteinlknek az egységes jellegű dalosköny-
veink segítségével mily jelentékeny művészi, 
szociális és általános jellegű hazafias célokat 
lehetne és kellene szolgálniok, hogy a megzené-
sítendő Tyrtaeus-dalok közreműködésével, a 
nemzet különböző szociális, faji, felekezeti stb. 
erőtényezőinek összefoglalásával állami és nem-
zeti újjászületésünk, rekonstruálódásunk egyik 
hathatós előmozdítói tudjanak lenni. 

A hazai tanügyi lapokból. 
A Nemzetnevelés f. évi 5. számának vezér-

cikke a hitvallásos iskolák munkájának mélta-
tásával foglalkozik. — A második közlemény 
az analfabetizmus megszüntetésére vonatkozó 
intézkedések megtételét sürgeti. — Ilonihányi < 
Károly egy iskolai eseménnyel kapcsolatban 
érdekes fejtegetésbe bocsátkozik „A szellem-
idézés az iskolában" cím alatt. — Tower Vil-
mos ebben a számban is folytatja a fegyelme-
zésnek az asóbbfokú iskolákban való termé-
szetes eszközeiről szóló tanulmányát. 

A Népnevelési Közlöny f. évi 3^1. számá-
nak vezércikkét Csapó István ír ta , Madách 
örökszép művét méltatva. — Salánki Ferenc e 
számban is folytatja „A földrajz fejlődése, az 
iskolai földrajz fogalma" című tanulmányát. 

A Hajdúság Kultúrája ezidei 3—4. számának 
első cikkét „Világbéketörekvések" cím alatt 
Teghze Gyula írta. — Pianovszky Karoly „Nép-
oktatásunk korszerűsítése" és Angyalné Gaál 
Vilma „Szülői értekezleten" című dolgozata 
egészíti ki a lap tartalmát. 

f | j ó és rossztartasú gyermekeknek. Z a n d e r felnőtteknek is. H ő . é s t é n y t ü r d ö k izületi és rheumás 
I • l i n r i l l t A K n n betegségek ellen. Vízkúrák, maszázs, inhalatorium. üdító soványítás, napfürrió, vi l lamozás 
l l u l l l l l f l l l l I I D r . M A N D L E R O T T Ó g y ó g y i n t é z e t é b e n B u d a p e s t , I X . k e r „ K i l v i n . t é r 1 0 . szám U l U l l f l U I 1 1 0 B c j i r a t R á d a y u t « ( G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E pa lo tá jában) . Telefon : József 3 - 7 5 . 

J J T a n í t ó k n a k é s h o z z á t a r t o z ó i k n a k k e d v e z m é n y I 
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A Jász-Nagykún-Szolnok vármegyei Népmű-
velés februári számában az egyik közlemény a 
rossz könyveknek az i f júság erkölcsi érzékére 
gyakorolt káros hatásá t ismerteti. — Székely 
Nánclor „A tanyai taní tó élete kapcsolatban az 
analfabétizmus kiküszöbölésével", Dobos An-
drás pedig „Tanyai népoktatás kapcsolatban 
az analfabétizmus leküzdésével" cím alatt érte-
kezik. Novothny Jenő folytatja „A vallás-
erkölcsös nevelés és a család" című közlemé-
nyét. 

A külföldi tanügyi lapokból. 
a) Angol lapokbóL 

Angol cseretanítónők Kanadában. 
Egy leicesteri tanítónő, ki az Anglia és gyar-

matai között létrejött csereakció folytán tizen-
két hónapot töltött Kanadában, többek között 
a következő dolgokat í r j a jelentésében: 

Az iskolák szeptember 4-i megnyitása előtti 
szombaton érkeztem Szt. Tliomasba, mely vá-
ros 20.000 lakossal nagyon termékeny vidéken 
fekszik, közel a Niagara híres gyümölcstermő 
környékéhez. A Nagy Tavaktól körülvéve, sok-
kal enyhébb tele van, mint Kanada keleti ré-
szének. Egész éven á t szép napos idő dominál, 
ami az angliai ködös, homályos klímához szo-
kottak előtt csodálatosan élénknek és ragyogó-
nak tűnik fel. A város, mint ál talában legtöbb 
kanadai város és helység, dicsekedhetik vele, 
hogy nincsenek munkanélküliek és nincsenek 
nyomortanyák. Utcái és házai rendezettek és 
szélesek. A házakat nem veszik körül kerítés-
sel és így az utakat szegélyező gyep és fák a 
városnak igen tiszta, nyilt kinézést adnak. 
Hét elemi és egy középiskola van, mely utóbbi 
közel ezer tanulót részesít középfokú oktatás-
ban. 

Rövidesen szt. thomasi letelepedésem után 
nagy fogadtatási ünnepséget rendeztek tiszte-
letemre. Ez természetesen nagyszerű alkalmat 
nyúj to t t nekem a tantestület és az iskolai ható-
ságok (trustees) megismerésére. Mindenütt oly 
örömmel és barátsággal fogadtak, hogy úgy 
éreztem magam, mintha nem is idegenek, ha-
nem régi ismerősök között járnék. Egy teljes 
évig tanítottam itt Szt. Thomasban, két isko-
lában is dolgozva. Az egész idő alatt felelős 
voltam egy osztályért, úery hogy más iskolák 
látogatására nem igen érhettem rá. Mindamel-

A gyermeki szervezet fejlődésére 
táplálására a legideálisabb reggeli és uzsonna 
az Ovomaltine — friss tejből, tojásból, 
malátából készült — koncentrált tápszer. 

Két étkezéshez elegendő kísérleti anyagot , népszerű 
ismertetést díjtalanul k ü l d a Dr. W A N D E R gyógyszer* 
és tápszergyár r.»t. Budapest , 41. postahivatal, postafiók. 

lett, amikor csak lehetett, igyekeztem meg-
ismerni legalább a környékbeli intézeteket. 
Októberben más szt. thomasi tanítónőkkel 
együt t meglátogattam iskolákat Windsorban 
és Detroitban, mely két ikerváros Kanada és 
az Egyesült Államok határán fekszik. Az isko-
lák itt nagyon szépek, aminek leginkább a 
határvárosok közti állandó versengés az oka. 
A windsori két iskola épületei a legszebbek 
voltak, amit valaha csak láttam. A legnagyobb 
fényűzéssel ellátva, minden megvan: sötétít-
hető helyiségek az oktatófilmek bemutatására, 
tornatermek, színpadok gyermekelőadások szá-
mára, éttermek és játékszobák. Minden tanító-
nőnek megvan a saját szaktárgya és saját jól 
berendezett tanterme és a gyermekek mennek 
át egyik helyről a másikra az egyes tan-
tárgyakra. 

Karácsonykor háromnapi külön szabadságot 
kértem, hogy megnézhessem a montreali isko-
lákat is. Meglátogattam egy alsófokií közép-
iskolát és a legsűrűbben lakott negyedben egy 
közel kétezer tanulójú intézetet. Utóbbiban a 
gyermekek majdnem mind zsidó származásúak, 
kik nemrég vándoroltak ki Oroszországból és 
Közép-Európából. Legtöbb, mikor idejön, egy 
szót sem tud angolul és érdekes, hogy mily 
gyorsan tanulnak meg nemcsak beszélni, de 
gondolkozni is ezen a nyelven. Különösen nagy 
súlyt fektetnek i t t a hazafias nevelésre. Minden 
reggel hazafias dalok éneklésével és a zászló 
üdvözlésével kezdődik az előadás és oly ered-
ménnyel, hogy a gyermekek félév után mind 
kanadai nemzetiségűnek mondják magukat és 
büszkék, hogy a brit birodalomhoz tartoznak. 

Évközben többször is, amikor csak alkalom 
nyílott, átnéztem Szt. Thomas közelében levő 
kisebb helységek iskoláiba. Pedig mindkét he-
lyen, ahol tanítottam, felelős voltam az óvo-
dások egyrészéért is. A tanításnál teljes sza-
badságot engedtek, úgy, hogy amikor csak jó-
nak láttam, angol módszert vezettem be. 

A tanfelügyelő nagyon érdeklődött munkám 
iránt és kért az angol módszerek ismertetésére. 
Kértem ezért Leicesterből különböző kézügyes-
ségi munkákat, melyeket kiállítottunk egy ki-
rakatba, hol nagyon megbámulta mindenki. 
Később ezek még egy lielyi kiállításra is el-
kerültek. 

A kanadai oktatási rendszer egész más, mint 
a mienk. A munka előírás szerint, szinte me-
chanikusan megy és kevés teret nyúj t a tanító 
egyénisége és eredetisége számára. Szánalmas 
dolognak tűnik fel előttem, hogy az elszórtan 
lakott területek számára kidolgozott — oda 
nagyon alkalmas — terveket az olyan nagy-
városokban is, mint Montreal, Toronto, Ottawa, 
ugyanúgy akar j ák keresztülvinni, ahol ily 
megszorítás felesleges. 

Az iskoláztatás a 6. évtől kötelező, de a leg-
több intézetben azért van óvodaszerű helyiség 
az 5—6 évesek számára is. Ez persze csak fél-
napig tar t és nem tanulnak komoly dolgot, 
mint írás vagy olvasás. Az óvodák szintén elő-
írás szerint haladnak. Az óvónők szorosan a 
Froebel-féle módszert követik játékban és más 
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foglalkozásban, mint ahogy azt maga Froebel 
valamikor csinálta. Nem ligy, mint Angliában, 
ahol alkalmazkodtak a XX. század eszmeihez 
és igényeihez a nevelés módszereiben. A 6. év-
től kezdve a naponkénti bejárás kötelező és 
megindul a komoly tanulás, mely írás, olvasás 
és számolás elsajátítása körül csoportosul. 

Az összes iskolák, melyeket Kanadában lát-
tam, jói megépítettek és szellőztethetők. Az osz-
tálytermekben padok a gyermekek számára és 
tábla. Az óvodaszobákban kis asztalkák és szé-
kek vannak, egy zongora és rengeteg játék-
szer. Egy osztályba ritkán já r harmincötnél 
több és az óvodában, ha e számon felül van-
nak, azonnal adnak segítséget. 

Quebec kivételével az összes tartományokban 
ingyenes a középfokú oktatás is és kötelező 
16 éves korig. Tehát úgy a szegény, mint a gaz-
dag gyermekek egyforma oktatásban részesül-
nek. 

A szünetek más' elrendezésűek, mint Angliá-
ban. Leghosszabb a nyári, mikor ugyanis július 
és augusztus hónapokban teljes vakáció van. 
Karácsonykor és húsvétkor egy-egy hetet, ok-
tóberben a tanítói kongresszus idejében két 
napot adnak. Minden évben egyszer a tanítók 
nagygyűlésre jönnek össze, hol neves pedagó-
gusok és kiváló előadók adnak utasításokat a 
legkülönbözőbb tárgyak tanítására vonatko-
zólag. 

(The Times Educational Supplement 
1924 február 9.) 

b) Francia lapokból. 

Iskolába, vagy óvodába való-e a hatéves gyermek? 
A mult év augusztusában tartott gyűlésükön 

az óvónők tiltakoztak azon rendelet ellen, mely 
szerint a gyermek 6 és nem 7 éves korában 
kerül az óvodából az elemi iskolába. Tiltako-
zásuk oka az a meggyőződés, hogy a gyermek-
nek kárára van az óvodából való korai távo-
zás. Nem személyes érdek vezette tehát az óvó-
nőket állásfoglalásukban, hanem tisztán peda-
gógiai szempontok, a gondjaikra bízóit kicsi-
nyek fejlődésének érdeke. Álláspontjukat a kö-
vetkezőkkel indokolják: 

A 6—7 éves gyermek még nagyon gyenge, a 
legerősebb növés korában van. Hogy normáli-
san fejlődhessék, szüksége van mozgásra, pihe-
nésre, örömre, tisztaságra, állandó testi gondo-
zásra és felügyeletre. A mozgás megakadá-
lyozza abban, hogy rossz helyzetben sokáig ül-
jön mozdulatlanul és ezzel elejét veszi a cson-
tok elferdülésének, ami gyakori a gyermekek-
nél. Az elemi iskola a 6 éves gyermeket heti 
26 órában a padhoz köti, épp úgy, mint a még 
egyszer olyan idős gyermeket. Nincs tehát mit 
csodálni azon, hogy a legutóbb? orvosi statisz-
tika szerint 100 gyermek közül 43 szenved- hát-
gerincferdülésben az elemi iskolában. Hogy 
ennek elejét vegyék, meg kellene szakítani a 
tanítást rövid és gyakori szünetekkel és ügyelni 
kellene a g y e r m e k e k testtartására a tanítás 

alatt. Ezeknek a követelményeknek megfelel 
az óvoda, de nem felelhet meg többféle okból 
az iskola. 

A nyugalomra épp oly szüksége van a gyer-
meknek, min t a mozgásra. Ha tekintetbe vesz-
sziik az óvoda órarendjének meg nem kötött-
ségét, a testi, szellemi és kézügyességi gyakor-
latok felüdítő változatosságát, a ügyelem pi-
hentetését egy-egy fél órára a szünetek idején, 
nem kell-e belátnunk, hogy a gyermek szükség-
leteihez jobban alkalmazkodik az óvoda, mint 
az iskola? 

Hát a tisztaságra és az egészséges életmódra 
való szoktatás, melynek megvalósítása az elemi 
iskolában oly mértékben lehetetlen, bármily 
buzgó is a tanító, nem az óvoda mellett szól-e? 

De lesznek, akik így szólnak: „Hát a gyer-
meknek nem kell-e már 6 éves korában rend-
szeres munká t folytatni, írni, olvasni, szá-
molni tanulnia, ha azt aka r juk , hogy az elemi 
iskolai végbizonyítványt túlerőltetés nélkül 
szerezze meg annak idején?" Ne feledjük el, 
hogy a szellemi nevelés első követelménye nem 
annyira a pozitív ismeretek közlése, min t in-
kább a figyelemre és megfigyelésre való szok-
tatás. Márpedig a legújabb kísérletek kimutat-
ták, hogy a figyelem nevelésének dolgában az 
óvoda módszerei jóval felette állanak az iskola 
eljárásának. 

Az ismeretek elemeinek megtanítását pedig 
az óvoda épp úgy elvégzi, mint az elemi iskola 
előkészítő osztálya. Azok a normális gyerme-
kek, kik rendszeresen látogatják az óvodát, el-
sajátí t ják i t t az írást, olvasást, a számolás ele-
meit, emellett figyelmesek és kedvük van a 
munkához. 

Különben Franciaországban az óvoda 1908 
óta az előkészítő osztály tanítástervéhez alkal-
mazkodik. Egy gyerek se marad el tanulmá-
nyaiban azért, mert nem az iskolában, hanem 
az óvodában tanult meg olvasni. Igaz, vannak 
gyerekek, kik mikor elhagyják az óvodát, 
nem tudnak írni, olvasni. De nincsenek-e az 
elemi iskolában 13 éves gyerekek, kik a vég-
bizonyítvány megszerzése nélkül távoznak 
onnan? 

Ez az átmeneti osztály előkészítője volna az 
iskolának és az óvoda két tagozatára, a kicsi-
nyek és nagyok tagozatára épülne fel, mint 
azok természetes folytatása. Így aztán az ovoda 
is három részre tagozódnék, ahogy az elemi 
iskola is feloszlik alsó, középső és felső osztá-
lyokra. 

(Manuel Général de 1'instructiou 
priinaire 1924. febr. 2.) 

m v o m 
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MÜFOG, 
ilombák, fogtisztítás 
jutányos árban a ta-
nítóság régi, elismert 
fogászati intézetében 

FENYVESI MENYHÉRT 
Budapest, IX. Káday-utca 5. (Kálvin.tér mellett) 



12 Néptanítók Lapja 11—12. szám. 

H Í R E K . 

Az Országos Testnevelési alapról szóló törvényjavaslat 
a nemzetgyűlésen. 

Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszternek az általános vitát bevezető 
és befejező beszédei. 

/. Az általános vitát bevezető beszéd. 
T. Nemzetgyűlés! A legutóbbi ülések egyikén 

volt szerencsém beterjeszteni a középiskolákról 
szóló törvényjavas la to t . Mig ez a törvényjavas-
lat a szellemi elit nevelését v a n hivatva szol-
gálni, addig másik két nagy akció is előkészítés 
a la t t áll, mely n a g y tömegeket mozgat meg. 
mely a magyar nemzet széles rétegeinek érde-
keit van hivatva szolgálni, mely tehát a szó 
valódi értelmében demokrat ikus törvényjavas-
la tnak, demokrat ikus akciónak nevezhető. 

Az egyik az iskolán kívüli népművelés, a 
más ik a testnevelés ügye. Az iskolán k ívül i 
népművelésre vonatkozó törvényjavas la to t m á r 
kidolgoztam és szakemberek között szétosztot-
t am hozzászólás végett. Remélem, rövid idő 
múlva már abban a helyzetben leszek, hogy ezt 
a tö rvényjavas la to t is a nemzetgyűlés elé ter-
jeszthetem. (Helyeslés jobbfelől.) 

A másik nagy ügy, amely széles néprétegek 
érdekeit van h iva tva szolgálni, a testnevelés 
ügye. Az erről szóló tö rvényjavas la t célja az, 
hogy a testnevelési akcióhoz szükséges a n y a g i 
eszközöket biztosítsa. Széchenyinek, mint re-
formernek a m a g a igazi jelentőségét az a d j a 
meg, hogy m á r a XIX . század 20-as éveiben 
meglá t ta és fel ismerte ügyszólván minadazokat 
a feladatokat, amelyeket a következő száz év 
a l a t t a magya r nemzetnek m e g kellett oldania, 
hogy megerősödjék, hogy valóban európai nem-
zetté váljék. Mai műszóval élve, azt lehet mon-
dani , hogy Széchenyi már a X I X . század 23-as 
éveiben teljes p rogrammot ado t t . Ebben a pro-
gramúiban lényeges pont éppen a sport. 

A lovakról ír t , 1827-ben k iado t t m u n k á j á b a n 
r á m u t a t a sport különös nemzeti jelentőségéin, 
és mint minden mag, amelyet Széchenyi elhin-
tett , ez az ő kezdeményezése is termékeny t a l a j -
r a talál t : Magyarországon eleven sportélet fe j -
lődött ki, amelynek credményeképen ohampion-
ja ink mindig voltak. A sportban, az a t lé t ikában 
mindig voltak olyan kiváló m a g y a r emberek, 
ak ik nemcsak a külföldi, h a n e m a külföldi ver-
senyeken, tornákon és mérkőzéseken is m i n d i g 
becsületet hoztak a magyar névre. (Ügy van! 
Ügy van! jobbfelől.) 

Most számolnunk kell a kor határozott de-
mokra t ikus i r ányáva l és demokrat izálnunk 
kell a sportot is. (Helyeslés.) Hiszen örömmel 
l á t j u k azt, hogy egy-egy futballmeccsen az em-
berek tízezrei jelennek meg, érdeklődést mu-
t a tnak a sport i r án t ; de m i i t t nem á l lha tunk 
meg, nekünk a nézőkből résztvevőket kell csi-
nálnunk. (Helyeslés jobbfelől.) A sportot bfele 
kell vinni a m a g y a r nemzet tömegeibe, széles 
rétegeibe. 

Ez az e lő t tünk álló n a g y feladat. (Ügy van! 
jobbfelől.) H a áll ez ál talánosságban, mennyi-
vel inkább áll ez a mos tan i súlyos helyzetünk-
ben, amelybe a v i lágháború következtében ke-
rültünk. (Ügy van! jobbfelől.) Mert m i egyet 
gyakran elfelejtünk, e lfelej t jük azt, hogy 
milyen ha t a lmas tény ez a vi lágháború és hogy 
ennek következtében az egész magyar nemzeti 
élet sok tekintetben á ta laku l t és ha intézmé-
nyeinkkel lépten-nyomon bajok vannak , ez 
azért van, mer t az ú j viszonyokhoz mér ten még 
nem a lakí to t tuk át, még nem jav í to t tuk meg 
eléggé intézményeinket. 

A modern államok a maguk szervezetét hi-
hetetlenül tökéletesíteni tudták és éppen a vi-
lágháború elején, az á l ta lános védkötelezettség 
révén az összes európai nemzetek egész férfi-
népességüket meg t u d t á k mozgatni. Mi ma-
gyarok is megmozgat tuk és szembeállítottuk a 
modern technika és modern kémia legraf f iná l -
tabb romboló eszközeivel. 

Kar tács , srapnell, g r á n á t és géppuska hi-
hetetlenül rombolt a nemzet élő á l lagában, na-
gyok vol tak a mi veszteségeink és azt lehet 
mondani, hogy ez f izikailag és erkölcsileg egy 
antiszelekció volt, mer t hiszen a legerősebb, a 
legéletképesebb és a legbát rabb emberek hull tak 
el igen n a g y számban. (Ügy van! jobbfelől.) 
Sok minden nem lett vo lna lehetséges Magyar-
országon, ha éppen ezek az emberek a háború 
után nem hiányoztak volna. F iz ika i anti-
szelekció volt a háború , de hozzájárul tak a 
sebesülésekhez, a halálozásokhoz még azok a 
betegségek is, amelyeket az emberek a lövész-
árkokban szereztek. E r r e én szomorú korona-
tanú vagyok, mert Tisza Is tván a háború ele-
jén rámbíz ta a rokkan tügy megszervezését. 
Kezdetben a csonkák és bénák számára szer-
veztük m e g a mi utókezelő intézeteinket és 
időközben láttuk azután , hogy ugyancsak 
óriási s záma van a hazatérők között a belbete-
geknek, akik szintén megrokkantak , de nem 
sebesülés folytán, h a n e m azoknak a betegsé-
geknek következtében, amelyeket a lövészárkok 
ból hoztak magukkal. 

Mint szomorú t ény t konstatálom, hogy a 
vi lágháborúból betegebben került ki a m a g y a r 
nemzet. I t t tehát ha ta lmas községsézségügyi 
akcióra v a n szükségünk, hogy m a g u n k a t a há-
ború utókövetkezményei alól mentesítsük, hogy 
ezen a téren is kiemelkedjünk azokból a ne-
hézségekből, anielyekbe a világháborúból ki-
folyólag kerültünk. A modern orvosi tudo-
mány a terápiánál , a m á r meglévő bajok utó 
lagos gyógyí tásáná l m a már előbbre teszi a 
prof i laxis t , a ba joknak megelőzését, hogy a 
test a betegségeknek jobban tud jon ellenállni, 
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a testmegerősítést, a testedzést. (Ügy van! 
Úgy van! a jobboldalon.) Nekünk tehát a profi-
laxisra, a modern hygiéne szempontjából a há-
ború u tán kétszeres szükségünk van egy cél-
tudatos testnevelési, testedző akcióra. (Úgy 
van! jobbfelöl.) 

Kifogásolják, hogy az 1921: LIII . tc. 
kötelezővé tette a testnevelést. Nagy tömegeket 
megmozgatni azonban az állam imperiumának 
igénybevétele nélkül a tapasztalás szerint sehol 
sem lehet. (Ügy van! jobbfelöl.) Ki kifogá-
solja azt, hogy behozták az összes államok az 
általános tankötelezettséget? Az is nyilván-
való, hogy az elemi ismereteknek minimumá-
val ma már mindenkinek bírnia kell, aki a 
gazdasági versenyben — csak ezt említem — 
meg akar ja helyét állani. (Úgy van! Úgy van!) 
Senki sem kifogásolja az általános tankötele-
zettséget. A bizottsági tárgyalás alkalmával 
Kenéz Béla t. barátom rámutatott arra, hogy 
behozták a közkötelező himlőoltást. Ennek is 
sok ellensége volt. Általános evi és orvosi ala-
pon is ellenezték, de ma már mindenki beátja, 
hogy erre a közönséget rá kellett szorítani. 

Ugyanígy vagyunk a testneveléssel is. Meg 
vagyok győződve róla, hogy a magyar nemzet 
túlnyomó többsége belátja a széleskörű demok-
ratikus testnevelés feltétlen szükségességét, 
(Úgy van! jobbfelöl.) de azért mindig lesz olyan 
kisebbség is, amelyet a gyengébb belátása elle-
nére rá kell szorítani arra, amire szüksége van, 
annak magát tényleg alá is vesse. (Ügy van! 
Ügy van! jobbfelől) A néphadsereg, a népiskola 
a legdemokratikusabb intézmények és ezek min-
denhol kényszeren épültek fel. 

Meg vagyok róla győződve, hogy ha a Le-
vente-egyesületekben megszervezzük a magyar 
i f júság széles rétegeit, — ez a magyar nemzet-
nek — merném mondani — kedvező időtölté-
sévé fog válni a napi munka nyomasztó gond-
jai után. 

De nagy szükségünk van az iskolai testne-
velés kifejlesztésére is. Herbart pedagógiája, 
amely soká irányadó volt, egyoldalúan elő-
térbe helyezte az értelmi nevelést. Herbart op-
timizmusból indult ki és azt gondolta, hogy az 
értelmes ,eszes ember egyben erkölcsös és jó 
ember is. Ez illúzió és ma már tisztában va-
gyunk azzal, hogy az értelmi nevelés mellett 
az össznevelésnek teljesen egyenrangú ágai az 
erkölcsi nevelés és a testnevelés. (Úgy van! 
Úgy van! jobbfelöl.) Igenis akarjuk az értelmi 
nevelést, de az értelmi nevelés mellett akar juk 
az erkölcsi nevelést, akar juk a testnevelést is. 
(Helyeslés jobbfelöl.) Középiskolai reform-
javaslatom meg akar ja szűntetni az értelmi ne-
velés terén mutatkozó túlterhelést. A magasabb 
osztályokban egyes napokon, a fiúknak hat 
órán át, 8—2-ig iskolában kell ülniök és a meg-
előző napon 6 órára kell készülniök. Ilyen ren-
delkezéssel elvesszük a gyermekkor derűjét. 
(Úgy van! Úgy van! a jobboldalon.) 

Leánygimnáziumokban, ahonnan tehát so-
hasem kerülnek növendékek a technikára, — 
mert nálunk a nők műegyetemre még nem me-
hetnek — differenciál- és integrál-számítást ta-

nítanak. Távol áll tőlem, hogy kétségbe vonjam 
a differenciális és integrális számításnak, a 
magasabb mennyiségtannak elmeképző hatá-
sát, de középiskolákban leányoknál ilyennel 
experimentálni legalább is igen aggályos do-
log. (Úgy van! jobbfelől.) Első kötelességem-
nek ismerem, hogy megszűntessem az értelmi 
nevelés terén a túlterhelést. (Helyeslés.) amely 
nem többtudáshoz, hanem csak felületességhez 
vezet, (Úgy van! Úgy van! a jobboldalon) és 
amelynek eredménye azután az a szűkniellű, 
sápadt és szemüveges i f jú , aki nem lehet a ma-
gyar nemzet pedagógiai ideálja. 

Nekünk egészségesebb, ú j nemzedékre van 
szükségünk. (Úgy van! jobbfelől.) A mai peda-
gógiai rendszer csak ideges és korán elfáradt 
embereket ad az országnak, akik azután a ma-
guk nyug-hatatlanságával vagy tehetetlenségé-
vel — mert ilyen két szélsőséget szokott az 
i lyenfajta nevelés eredményezni — csak bajt 
okoznak, de semmiesetre sem lesz belőlük az a 
munkás nemzedék, amelyre nekünk mostani 
súlyos viszonyaink között feltétlenül czüksé-
günk van. 

Sokat várok ezenkívül az erkölcsi nevelés 
szempontjából a sporttól is. (Helyeslés a jobb-
oldalon.) Nem vitás, hogy nálunk szomorú kli-
max van, az érzéseknek szomorú fokozása, 
hogy a versenytársból nagyon hamar ellenség 
lesz. Mindent el kell követnünk nekünk, ma-
gyaroknak, akiknek ez nemzeti hibánk, ennek 
leküzdésére és erre az én meggyőződésem sze-
rint alig van alkalmasabb eszköz, mint a sport, 
ahol sohasem tűrik meg azt, hogy — mondjuk 
— az, aki egy sporttusában alul marad, ellen-
ségeskedjék azzal, aki őt legyőzte; az ilyen 
embert a sportegyesületekből el szokták távo-
lítani. (Ügy van! Ügy van! a jobboldalon.) Én 
tehát meg vagyok róla győződve, hogy az 
egészséges bajtársi viszony érdekében és éppen 
azoknak a morális tulajdonságoknak a kifej-
lesztése céljából, amelyek a nemzetben az egyet-
értést, nem pedig az ellenségeskedést hozzák 
létre, tehát erkölcsi okokból a sportra különös 
súlyt kell fektetni. 

De a kötelező testnevelésen és az iskolai test-
nevelésen kívül is, mely egyik a l fa ja a kö-
telező testnevelésnek, nagyon fontos a társa-
dalmai testnevelés, hogy úgy mondjam, a sza-
badsport is. Természetesen törekednünk kell 

, arra, hogy a jövőben is legyenek olyan kiváló 
bajnokaink, kiváló atlétikai képzettséggel bíró 
embereink, akik a külföldi és az it thoni torná-
kon kiválnak. 

De ezenkívül különös súlyt kívánok fektetni 
a főiskolai i f júság spor t jára is. (Élénk helyeslés 
a jobboldalon.) Erre az i f júságra a testnevelési 
törvény nem kötelező; de nincs is e r re szükség, 
mert mint örömmel látom, igazán nagy lelkese-
déssel és szeretettel karol ják fel a sportot annak 
ellenére, hogy igen nagy nehézségekkel küzde-
nek. 

Hiszen csak egyre aíkarok rámutatni : tré-
ning közben sokkal több táplálékra van szük-
ség, mint rendes körülmények között. (Ügy 
van! Ügy van!) s csak nagyon kevesen vannak 
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közülök abban a helyzetben, — sajnos, idáig-
jutot tunk —, hogy azt a táplálóbb kosztot nyújt-
hassák maguknak, amelyre tréning köziben ok-
vetlenül szükségük van. (Mozgás a bal- és szél-
sőbalaldalon.) S a j á t szememmel láttam az 
egyik sportpályán, hogy a verseny futók olyan 
cipőkre voltak utalva, amelyek felvérzik a lá-
bat; sa já t szememmel láttam, hogy a befejezet-
len budapesti egyetemi és műegyetemi sport-
telepeken még: mennyi munkára volna szükség, 
hogy az épületek beáznak; nyilvánvaló tehát, 
hogy itt még a legprimitívebb igények kielé 
gíthetése végett is okvetlenül segíteni kell az 
állapotokon. 

Annak ellenére, hogy nálunk a sport és a 
testnevelés ilyen döntő jelentőséggel bír, még 
sem bocsátottam ki a végrehajtási redeletet 
mindaddig, amíg nem láttam biztosítva azokat 
az anyagi eszközöket, amelyek a törvény vég-
rehajtásához nélkülözhetetlenül szükségesek. 
Rendkívüli csalódást okozott volna ugyanis 
az, ha kibocsátottunk volna egy nagyarányú 
végrehajtási rendeletet anélkül, hogy ehhez a 
szükséges anyagi eszközöket nyujtanók. 

A törvényjavaslat, amelyet most tárgya-
lunk, épen ezeket az anyagi eszközöket van hi-
vatva a kultuszkormányzatnak rendelkezésére 
bocsátani. Kettőt fog nyújtani ez a törvény-
javaslat : többet fogunk kapni és rendszereseb-
ben fogunk dolgozni tudni. Mondom, többet fo-
gunk kapni, mert az 1922—1923. évben 79 milliót 
kaptunk testnevelési célokra, holott ugyanez 
alatt az idő alatt a totalizatőr forgalma 
12,350.000.000 korona volt, melynek 8°/o-a a lex 
Gerenday értelmében 987 millió lett volna. 

A kultusztárca tehát 79 milliót kapott 987 
millió helyett, amennyire feltétlenül szüksége 
lett volna, hogy a legminimálisabb akciót ki 
tud juk fejteni. 79 millió egy mill iárd helyett! 
Méltóztatnak ebből látni, hogy milyen nehéz-
ségekkel küzdök, de viszont erről a helyről kö-
telességem köszönetet mondani a távozott 
pénzügyminiszter úrnak, hogy volt szíves hoz-
zájárulni ennek a javaslatnak benyújtásához. 
A volt pénzügyminiszter úr különben mindig 
és minden körülmények között nagy megértést 
tanúsított akkor, amikor a magyar nem-
zet nagy kulturális érdekeiről volt szó. (Úgy 
van! Ügy van! a jobboldalin.) Hogy pl. a klini-
kákat el tudtam látni a hiányzó fehérneművel 
és gyógyszerekkel, hogy a műegyetemen igen 
számottevő javításokat tudtam eszközölni, abban 
nagy része volt Kál lay pénzügyminiszter úr jó-
akaratának és megértésének. Ügy érzem, hogy 
hálátlanságot követnék el vele szemben, ha ezt 
itt, a nemzetgyűlés színe előtt nyilvánosan meg 
nem állapítanám. 

Méltóztatnak tehát látni, hogy ha ezt a tör-
vényjavaslatot törvényerőre fog ják emelni, a 
kultusztárca sportcélokra többet fog adhatni. 
De nekem nemcsak több kell, nekem szükségem 
van a r ra is, hogy a rendelkezésre álló összege-
ket tervszerűen használhassam fel, (Helyeslés 
jobbfelöl.) a tervszerű felhasználást pedig csak 
az alapszerű kezelés biztosítja, vagyis ha nem 
vagyok kénytelen egy költségvetési év kereté-

ben gazdálkodni, hanem a rendelkezésre álló 
hiteleket, esetleg a vagyonoknak megfelelő be-
fektetéssel való biztosítása mellett a jövő költ-
ségvetési évekre is átvihetem. 

Nagy feladatok előtt állunk. Maga a test-
nevelési törvény megemlíti a testnevelési fő-
iskola létesítését a tornatanárképzés szem-
pontjából. Ennek döntő jelentősége van, mert 
aki benne volt a gyakorlati életben, az jól 
tudja, hogy hiába alkotunk mi törvényeket, 
hiába dolgozunk mi ki végrehajtási utasítá-
sokat, minden azon múlik, hogy lesznek-e em-
berek, akik azt végre is tud ják hajtani. (Ügy 
van! Úgy van! a jobboldalon.) lesznek-e olyan 
oktatók, olyan tanerők, akik át vannak hatva 
a testnevelés nagy fontosságának felemelő tu-
datától és meg is van bennük a szakértelem, 
hogy ezt azután tanítani és további oktatókat 
kiképezni tudjanak. 

Üj építkezésekbe belemenni a mai körülmé-
nyek között alig lesz lehetséges; hiszen egy 
csomó állami épület van, amelyet még be sem 
tudtunk fejezni. Üj építkezéseket kezdeni tehát 
a mai viszonyok között, sajnos, nem lehet, de 
a Horthy-kollégium tőszomszédságában, a volt 
Sasadi-laktanyában van egy igen jó lovarda, 
mely könnyű szerrel és kevés költséggel át 
lenne alakítható tornacsarnokká és ott vannak 
olyan helyiségek is, ahol a növendékeket in-
ternátusszerüen el lehet helyezni. A mai körül-
mények között felhozni Budapestre nagyobb-
számú fiatalembert anélkül, hogy elhelyezé-
sükről gondoskodnánk, alig lehet. Én tehát re-
mélem, hogy a tornatanárok képzését belát-
ható időn belül keresztül tudjuk vinni. 

De itt van azután az iskolai sportnál a torna-
termek terén mutatkozó sok baj. Az utóbbi 
években elég jó tornatermeket építettünk, 
de korábban, sajnos, tornatermek számára 
még szuterén helyiségeket, egészségtelen he-
lyiségeket jelöltek ki, ahol talán több bajt 
okozunk azzal, ha az i f jaka t felhevülteit 
odavisszük, mint ha egyáltalán nem visszük 
oda. Itt van azután a tornatennek igen hiá-
nyos felszerelése.. Féléven belül az iskolfenn-
tartók tartoznak jelentést tenni a meglévő ál-
lapotokról. Meg vagyok győződve róla, hogy 
igen sok helyen szomorú viszonyokat fogunk 
konstatálni; a testnevelési tanács pedig majd 
meg fogja jelölni azokat a minimális igénye 
ket, amelyeket úgy közegészségügyi szempont-
ból, mint a felszerelések tekintetében ezekkel 
a helyiségekkel szemben emelnünk kell. I t t te-
hát óriási szükséglet fog mutatkozni a torna-
termek terén, amelyet előbb-utóbb ki kell elé-
gítenünk. Ezt a célt is fogják szolgálni a most 
kért anyagi eszközök. 

Rendkívüli nagy szükség van sportpályák 
létesítésére. Hiszen méltóztatnak tudni, hogy 
még a budapesti főiskolai sportpályák sincse-
nek kiépítve. A műegyetemi sportpálya egé-
szen kezdetleges állapotban van, a tudomány-
egyetemi nincs befejezve. A többi egyetemi 
városokban még kezdetlegesebbek a viszonyok, 
hogy he is szóljunk egyéb iskolai gócpontok-
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ró], ahol sok középiskola van és ahol szintén j 
gondoskodni kell sportpályák létesítéséről. 

A legfontosabb azonban az lesz, amire a 
testnevelési törvény is céloz, hogy minden 
községiben játszótérnek kell lenni és nekünk 
gondoskodnunk kell arról — hiszen egy de-
mokratikus, tömegeket foglalkoztató általános 
akcióról van szó —, hogy legalább a sport-
eszközöket, footballt vagy hasonlókat tud junk 
rendelkezésre bocsátani, hogy a sport iránti 
szeretetet felkeltsük és egyáltalán a sport űzé-
sének lehetőségét megadjuk. (Helyeslés jobb-
felől.) 

Ennek az akciónak mintegy betetőzése lesz 
azután a nemzeti stadion létesítése. A maga-
sabb sport szempontjából egy ilyen berendezés 
nélkülözhetetlenül szükséges, de azt hiszem, 
előbb a feladatnak demokratikus részével kell 
megbirkóznunk, előbb biztosítanunk kell azt, 
hogy minden községben meginduljon a játék, 
a sport és azután akciónknak mintegy betető-
zéseképen fogjuk majd talán anyagilag és az 
állam jobb pénzügyi viszonyai között a nemzeti 
stadiont létesíteni. (Helyeslés jobbfelől.) 

Amint méltóztatnak látni, nagy nemzeti 
akció előtt állunk, amelynek főleg közegész-
ségügyi vonatkozásai szembeötlők. Kedvező 
jelek arra mutatnak, hogy a közigazgatási ha-
tóságoknál — utalok elsősoriban az alispánokra 
és a törvényhatósági városok polgármeste-
reire, akikre a mi közigazgatási szervezetünk-
ben olyan nagy súly esik — teljes megértésre 
találunk ezekben az ügyekben is és hogy ők 
fel fogják karolni a sport ilyen széleskörű mű-
velésének támogatását, ami az ő segítségük 
nélkül sikeresen aligha volna megoldható. Kü-
lönös súlyt helyezek arra, hogy erről a helyről 
is az alispánoknak és a polgármestereknek 
azért, amit az ügy érdekében eddig tettek és 
amit a jövőre nézve ígérnek, köszönetet mond-
jak. (Helyeslés.) 

A praktikus lat in azt, amit én itt kifejtet-
tem, pár rövid szóval fejezte ki: mens sana in 
corpore sano: csak egészséges testben lakhatik 
egészséges lélek. A görögök ezt a maguk módja 
-szerint már sokkal- szubtilisaibban fejezték ki 
és felállították a kalokagathia emiéletét. Azt 
mondták, hogy a testi kiválóság és az erkölcsi 
jóság harmóniáján nyugszik a derék embernek 
eszménye. Erre a kalokagathiár ci, cl kalosz kai 
pgathosz anér megvalósítására törekedtek. 
Senki se féltse a testneveléstől az iskolai neve-
lésnek sikerét. Mert ha Görögországban lehet-
séges volt, hogy az olimpiádokon az atlétikai 
gyakorlatok, mutatványok és versenyek után 
a legmagasabb kultúrának képviselői léptek 
fel és mindez harmóniában történhetett, hogy 
ugyanott, ahol versenyfutás volt, olvasta fel 
Hérodotosz első történeti műveit, akkor nem 
kell félteni a magyar nemzetet sem attól, hogy 
a testnevelésnek művelése az értelmi nevelés-
nek hátrányára fog válni. (Ügy van! Ügy van! 
jobbfelől.) 

Két nagy nemzet nevezi magát a görögök 
örökösének: a németek, akik azt vitatják, hogy 
a legjobban behatoltak a görög kultúra lénye-

! gébe és az angolok, akik azt vitatják, hogy a 
I görög atlétikának ők a folytatói. 

Ügy érzem, hogy nekünk, magyaroknak, 
számbelileg kis nemzetnek, ezen a téren is ek-
lektikusoknak kell lennünk, nekünk mindenün-
nen a legkitűnőbbet kell vennünk. A közép-
iskolákról szóló törvényjavaslatban restituálni 
kívánom a humanisztikus gimnáziumot. A jö-
vőben olyan középiskolák lesznek Magyar-
országon, amelyekben a görög nyelvet sokkal 
behatóibban fogják tanítani, mint eddig, hogy 
ne csak a grammatikatanulás nehézségeivel 
küzdjenek a magyar i f jak , hanem lássák annak 
hasznát a görög írók olvasásában is. Amikor 
tehát így a humanisztikus gimnázium fokozot-
tabb mértékben osztályosává teszi a magyar 
ifjúságot a görög kultúra előnyeinek, kövessük 
az angolokat a görög testi kultúrának a műve-
lésében, a testi nevelés felkarolásában. 

De én azt hiszem, hogy amikor mi ezt tesszük, 
nem járunk idegen talajon. Mindez közel áll 
a magyar népiélekhez. Hiszen gondoljunk 
csak vissza a fiatalkorunkra. Úgyszólván talán 
egy sincs közöttünk, aki ne látta volna azt, 
hogy egészséges magyar földmíves emberek a 
maguk erejét tűlnehéz tárgyak emelésével pró-
bálták ki, nem egyszer rossz eredménnyel. A 
sportnak az a hivatása, hogy ezt az ősi virtust 
egészséges mederbe terelje, olyan mederbe, 
hogy ennek kifejtése úgy erkölcsileg, mint a 
testnevelés szempontjából javunkra váljék. 
Megfelel ez a magyar Géniusznak is, mert aki 
lapozta különösen nemzeti krónikánk lapjait, 
jól tudja, hogy a magyar történelem a maga 
kedvenceit, különösen az Árpád-ház idejében, 
mindig daliás embereknek festette. 

Legyen szabad ezen a téren igen jellemző 
példára utalnom: Kálmán király példájára, 
Kálmán király, aki nagy politikus és jó katona 
volt, megvakította öccsét, Álmost. Az ő ága ki 
halt, mire a megvakított Álmosnak utódai ke-
rültek trónra. Ezeknek az utódoknak udvari 
papjaiból kerültek ki a későbbi magyar tör-
ténészek, krónikások és ezek Kálmánt, aki nem 
lehetett előttük rokonszenves, hiszen az ural-
kodó ágnak ősatyját megvakította, úgy tüntet-
ték fel, mint púpos, kancsal és szőrös embert, 
pedig tudjuk, hogy Kálmán király erőteijes, 
egészséges ember volt, de aki nem volt rokon-
szenves a magyar nemzet előtt, azt sohasem 
akarta daliás embernek feltüntetni. 

A magyar ember is ismeri a kalokagathia 
fogalmát, a kalosz kai agathosz anért, az erköl-
csös és amellett testileg ép embert. Azt hiszem, 
hogy a nagy magyar tradícióknak ú t já t já r juk 
akkor, amikor az értelmi és erkölcsi nevelés 
mellé, mint egyenrangú tényezőt befogadjuk a 
magyar közoktatás és a magyar nemzetnevelés 
rendszerébe a testnevelést. (Helyeslés jobbfelől.) 

Ezt a célt szolgálja, ennek a célnak szolgá-
latára az anyagi eszközöket rendelkezésére bo-
csátani van hivatva ez a trö vény javaslat és 
éppen azért bizalommal kérem a t. Nemzetgyű-
lést, hogy mindazok, akiknek a magyar nemzet 
egészsége, a magyar nemzet egészséges fejlő-
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dése szívükön fekszik, egyhangúlag- fogad ják 
el ezt a törvényjavasla tot . (Élénk helyeslés, 
éljenzés és taps a jobbfelől.) 

II. Az általános vitát befejező beszéd. 
T. Nemzetgyűlés! Az a tárgyi lagosság, amivel 

a v i t a - a n y a g á t képező javaslathoz a felszólaló 
képviselő u rak szólani méltóztattak, nagyon 
megkönnyí t i helyzetemet. Ezzel a v i tával is 
megmuta t tuk azt, hogy igenis vannak kérdé-
sek, amelyek tekintetében a m a g y a r ember és 
m a g y a r ember között nincs nézeteltérés és még 
— kötelességem megál lapí tani , — a szociál-
demokrata pá r t is, ha ellenzéki a lapon is, de tel-
jes tárgyi lagossággal foglalkozott a kérdéssel. 

Gömbös igen t. képviselő ú r szép beszédé-
ben rámuta to t t a r ra , hogy nagy hiba lenne a 
kötelező testnevelést ú g y odaáll í tani , min tha 
az a Levente-Egyesület monopóliuma lenne. 
Én a végrehaj tás i rendeletet meglehetősen át-
dolgoztam, sőt merném mondani az első betű-
től az utolsóig á ta lakí to t tam. Annak 18. §-ában 
megnyi to t tuk a jogi lehetőségét annak, hogy 
a testnevelés terén rendkívül i érdemeket szer-
zett egyesületeknek megengedhesse a kultusz-
miniszter, hogy kötelékükből külön levente-
osztályokat alakí tsanak, ha az iskolát elha-
gyott, de tes tgyakorlásra kötelezett tagok 
száma a 15.000-ret megha lad ja . Készséggel he-
lyezem kilátásba, hogy ezt a rendeletben adot t 
felhatalmazást l iberál isan fogom kezelni olyan 
értelemben, hogy mindazok az egyesületek, 
amelyek a testedzésben komoly m u n k á t fejte-
nek ki, megkapják ezt a különleges felhatal-
mazást. (Helyeslés.) 

Gömbös Gyula igen t. képviselő ú r meg-
emlékezett beszédében a tervszerűség követel-
ményéről, megemlítve, hogy voltaképen ez a 
törvényjavas la t inkonzekvenciát jelent. E rész-
ben engem felelősség csak az én miniszterségem 
idejére vonatkozólag terhelhet. Én a m a g a m 
részéről kezdettől fogva lát tam, hogy megfelelő 
anyagi eszközök nélkül a törvény végrehaj tá -
sához hozzálátni nem lehet és minden erőfeszí-
tést megtettem arra , hogy az anyag i eszközöket 
előteremtsem, és csupán azt az egyet s a jná -
lom, hogy csak ma jöhet tem ezzel a javasla t ta l . 
Nagyon örültem volna, ha már előbb jöhettem 
volna vele. 

Ami a nemzeti S tad ion kérdését illeti, ami t 
Gömbös t. képviselő ú r szintén ér intet t , erész-
ben egy nézeten vagyunk . És ezidőszerint csak 
a megfelelő tér kiszemelését t a r tom szükséges-
nek; m e r t annak, hogy Budapest szabályozásá-
nál elhibázták, az volt az oka, hogy az egyes 
nagy szükségleteket nem ál lapí tot ták meg 
akkor, amikor az első nagy szabályozási tervet 
megalkot ták. 

Sok olyan teret telepítettek, amelyekre m a 
nagy szükségünk lenne nagy létesítmények cél-
jából. Nekünk tehát m á r most meg kell álla-
p í tanunk azt a teret, amelyet igénybe aka runk 
venni, nehogy a v á r o s további fejlődése kap-
csán a r r a is rátegyék a kezüket és azután olyan 
távoli részekre legyünk kénytelenek kimenni a 
városból, ahová a nézőközönség nagyobbszámú 

kiözönlése, különösen a m a i viszonyok között, 
m á r nagyon kétséges. Éppen a tavasz elérkezté-
vel az összes érdekelt tényezők bevonásával 
helyszíni szemléket óhaj tok tar tani , úgyhogy 
sa j á t magunk k imegyünk megnézni az összes 
tekintetbejöhető területeket és ennek a l a p j á n 
fogunk dönteni. 

Petrovácz igen t. képviselő ú r f igyelemre-
méltó beszédében r ámuta to t t arra , hogy a 
sportnak is megvannak a maga áldozatai. Ezt 
nem tagadom, de az emberiség legnagyobb ta-
lá lmányainak is meg vannak a maguk rok-
kant ja i . Pé ldáu l a villamosvezeték, ez a nagy 
áldása az emberiségnek, m á r számtalanszor 
agyonütöt t embereket, ak ik hozzányúltak. 

A vasút számos embert elgázolt. Az emberi 
élet úgy v a n berendezve, hogy nincs fény ár-
nyék nélkül és nincs rózsa tövis nélkül. 

Azt hiszem, hogy nagy érdeke az egész 
nemzetgyűlésnek, hogy vég ig megtar t suk azt a 
komolyságot, amelyet ma az egész t á rgya lás fo-
lyamán tanús í to t tak minden oldalról. (Helyes-
lés a jobboldalon.) Meg vagyok róla győződve, 
hogy ez az országban is igen jó benyomást fog 
tenni, mert ott a m i gyakor i v i tá inkat nem 
nézik olyan jóakarat ta l , amilyen optimizmus-
sal esetleg egyes képviselő u rak fo ly ta t ják . 

Visszatérve Petrovácz igen t. képviselő ú r 
megjegyzésére, megemlítem, hogy a rendelet-
ben, amelyet kibocsátottam ós amelyben tu la j -
donképen az akció f o r m á j a van lefektetve, kü-
lönös f igyelemmel találkozik a sportok szak-
szerű felügyelete. Ez a sportfelügyelet lesz az-
u tán h iva tva ezeknek a visszásságoknak kikü-
szöbölésére, amelyekre — isiismerem: joggal — 
a képviselő ú r rámuta to t t . 

Az igen t. képviselő ú r azt a kérdés t in-
tézte hozzám: hogyan é r tem én a sport demok-
rat izálását . Azt hiszem, hogy demokrácia csak 
egyféle van, az, amely azt jelenti, hogy az 
intézmények jótékony ha tásá t ki ter jesszük a 

, m a g y a r nemzet legszélesebb rétegeire. Úgy 
' van! Úgy van!) De hogy itt nagyrészben 

gondoltam a falusi népesség érdekéire, az ki-
tűnt abból is, hogy a láhúztam és hangsúlyoz-
tam, hogy minden községben meg kell lennie 
a játszótérnek és a sport térnek (Helyeslés a 
jobboldalon.) és következik abból is, hogy én 
egy a l ap jában a g r á r p á r t n a k kultuszminisztere 
vagyok és m á r ennél a ténynél fogva is köte-
lességem a mezőgazdasági népesség érdekeit 
elsősorban figyelembe venni. (Mozgás a bal-
oldalon.) 

Rámuta to t t az egyik igen t. képviselő ú r 
a cserkészet kérdésére is és jelezte, hogy az én 
tegnapi beszédemből ennek a fontos intézmény-
nek megemlítése hiányzott . Én voltaképen a 
magam p rogrammjábó l i t t csak igen rövid ki-
vonatot mondot tam el (Halljuk! Halljuk! a 
jobboldalon.) és p rogrammomat tu l a j donképen 
abba a végreha j tás i rendeletbe foglal tam, 
amelyet erészben kibocsátottam. Ebben ismétel-
ten megjelölöm a cserkészet helyét a m a g y a r 
testnevelés körében és éppen azoknak a szövet-
ségeknek sorában, amelyek a maguk kereté-

i ben is elvégezhetik azt a munkát , amely ezekre 
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az egyesületekre vár, különösen kiemeltem a 
cserkészalakulatokat és azoknak eredményeit. 
Különben a szünidei testedzést és sportolást, a 
szünidei vándorlásokat egészen a cserkészet 
körébe akarom utalni. 

Várnai igen t. képviselő úr behatóan foglal-
kozott a végrehajtási utasítással és distinkciót 
tett miniszter és minisztérium között. Igen 
t. képviselő úr, én teljes tudatában vagyok 
számos fogyatkozásomnak, de a rendeleteket 
és törvényjavaslatokat, amelyeket kibocsátok 
és benyújtok, legtöbbnyire magam is csiná-
lom, tehát viselem értük a teljes felelősséget. 
Elsősorban tiltakozom az ellen, hogy ez a ren-
delet bürokratikus rendelet lenne, sőt a külön-
ben érdemes előadói javaslatot azért dolgoz-
tam át magam, mert az volt a benyomásom, 
hogy az alapja talán a kelleténél bürokrati-
kusabb volt. Biztosíthatom azonban a t. Nem-
zetgyűlést, hogy kivettük belőle mindazokat 
az elemeket, amelyek felesleges írásos munkát 
és a közönség bizonyos bürokratikus zaklatá-
sát jelenthették volna. 

Végtelenül sajnálom, hogy Várnai igen t. 
képviselő úr, akinek beszédében különben 
igen figyelemreméltó részek voltak, a Lovar-
egyletre oly sértő kifejezést használt. 

A Lovarda-egyletnek igen nagy érdemei 
vannak a magyar lótenyésztés és a magyar 
sport körül és amikor a Testnevelési Tanács 
éppen a lóversenyeken kötött fogadásokból 
ilyen számottevő összeghez jut, egészen ter-
mészetes volt az, hogy ha a Lovarda-egyletnek 
a lóversenypálya rekonstrukciója szempontjá-
ból bizonyos összegekre szüksége volt, azok át-
menetileg rendelkezésére bocsáttatnak. 

Kifogásolja az igen t. képviselő úr a sor-
rendet is és előbb egyes közegészségügyi intéz-
kedéseket tartana szükségesnek. A közegész-
ségügyi dolgokkal nem kívánok foglalkozni, 
azok nem tartoznak az én reszortomba, egyr-! 
azonban rá kell mutatnom. Ha a kormány va-
lamely javaslattal jön, mindig azt szokták 
mondani, hogy nem ezzel, hanem egy másikkal 
kellett volna jönnie. Azt hiszem, nagy köz-
egészségügyi jelentősége van a testedzésnek 
(Úgy van! Úgy van! a jobboldalon.) és beszé-
demben is rámutattam arra, hogy sokkal job-
ban szeretem egészségügyi téren a profilaxist, 
mint a terápiát, inkább a baj megelőzését, 
mint a meglévő baj gyógyítását és semmi sem 
jobb profilaxis, mintha megfelelő sport révén 
az emberek ellenálló képességét növeljük. (Ügy 
vem! Ügy van!) 

Várnai igen t. képviselő úr még kifogá-
solta a „hazafias" jelzőt, a végrehajtási rende-
letben. Általában a szociáldemokrata részről 
elhangzott egyéb felszólalásokból is kicsillant 
ez a kifogás. Felvetették velem szemben 
azt a kérdést is, hogy bele fogom-e vonni azután 
ebbe a kötelező testnevelési munkának keretébe 
a szociáldemokrata alakulatokat is. Er re azt a 
választ adom: ez teljesen önökön áll. Ha önök 
kikapcsolják az önök alakulataiból a politikát, 
az egyoldalú osztálypolitikát, és ugyanezekben 
az egyesületekben arra az általános alapra 

helyezkednek, amely általános alapon kell álla-
nia minden magyar embernek, t. i. a nemzeti 
alapra. (Elénk helyeslés a jobboldalon.) Ha sport-
egyesületeikben erre az áláspontra helyezked-
nek, akkor semmi akadálya nem lesz annak, 
hogy ezek a sportegyesületek belevonassanak a 
tervezett nagy akcióba. 

Kéthly Anna igen t. képviselőtársam igen 
figyelemreméltó beszédében rámutatott az i f jú-
munkásmozgalom fontosságára. Ha ezekhez a 
feltételekhez, amelyeket az előbb egészen szaba-
tosan kifejtettem, — tudniillik politikamentes-
ség és nemzeti i rány — alkalmazkodni tudnak, 
ezeknek az egyesületeknek semmi nehézségeik 
sem lesznek. Kéthly Anna képviselőtársunk rá-
mutatott arra, hogy miért van a kérdőíveken, 
amelyeket az összeírásra vonatkozólag kibocsá-
tottunk, a vallás kérdése. (Halljuk! Halljuk!) 

Ezt a személyazonosság okából Magyarorszá-
gon minden kérdőívbe és az útlevéltől kezdve 
minden okmányba felveszik. (Zaj.) Nagyon 
csodálom, hogy ezt éppen ennél az esetnél teszik 
kifogás tárgyává. (Zaj.) 

Ezzel röviden végeztem volna is azokkal a 
megjegyzésekkel, amelyeket a javaslatra vonat-
kozílag t. képviselőtársaim tettek. 

A végén még megemlékezni óhajtanék arról 
a férfiúról, akinek koncepciójához ebben a ren-
deletben tulaj donképen visszatérünk, Gerenday 
Györgyről. Gerenday György volt az, aki fel-
ismerte annak a lehetőségét és szükségességét, 
hogy a totalizatőrből befolyó összegek egy része 
sport céljaira igénybevétessék. Most ezzel a tör-
vénnyel visszaállítjuk az ő alkotását, és amikor 
kegyeletesen megemlékezünk a művéről, kérem 
a t. Nemzetgyűlést, hogy ezt a törvényjavaslatot 
általánosságban elfogadni méltóztassék. (He-
lyeslés és taps a jobboldalon és a középen) 

Ezután a nemzetgyűlés a törvényjavaslatot 
általánosságban és részleteiben is elfogadta. 

Március 15. 
Erről a napról í r ta büszke önérzettel Petőfi 

hetvenöt évvel ezelőtt: 
Nagyapáink és apáink, 
Míg egy század elhaladt, 
Nem tevének annyit, mint mink 
Huszonnégy óra alatt. 

És bizonyára a várva-várt jobb kor első nap-
jául jegyzi föl e napot a minden idők történet-
írója. Mert ámbár Petőfi költői és politikai ál-
maiban túlbecsüli is annak fontosságát és si-
kerét, amely a pozsonyi utolsó rendi ország-
gyűlés korszakalkotó eredménye nélkül bajo-
san lett volna oly maradandó hatású: annyi 
kétségtelen, hogy a március 15-iki események 
örökre össze vannak forrva a Petőfi nevével, 
muzsikájának merészebb s követelőbb hangjá-
val és hazafi szerepével. Amint az országgyűlé-
sen az idők gyorsasága forgó kerekébe Kossuth 
Lajos kapott merészen, hogy az ellenzék köve-
telményeit haladéktalanul megvalósítsa: Pes-
ten a Petőfi „Talpra magyar"-ja alkotta meg 
a közhangulatot, amely a „vérnélküli forra-
dalmat" kimondva, a nemzet kívánságait tol--
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mácsolta s kivívta. Jókai maga is egyik fő-
szereplője e nagy napnak, így írt erre vonat-
kozólag: „Ezt a napot Petőfi napjának nevezze 
Magyarország, mert ezt a napot ő állítá meg 
az égen, igazabban, mint valaha Józsue, a min-
den idők történetírója". 

Tudjuk, hogy minden magyar ember ismeri 
e nap eseményeit, és erősen szívébe vési azokat, 
mert ezekből merít vigaszt a jelenre és reményt 
-a jövőre. 

Pályázatunk eredménye. 
„A magyar zászló" című, lapunk szerkesz-

tősége által kiírt pályamunkára beérke-
zett 26 mű. Ezek elbírálására Körösi Hen-
rik felelős szerkesztő elnöklete alatt biráló bi-
zottság alakult, melynek tagjai Berwaldszky 
Kálmán és Moravitz Lajos s. szerkesztők, Jo-
viza Ignác székesfővárosi igazgató és Urhegyi 
Alajos székesfővárosi szakfelügyelő, ez utóbbi 
egyúttal előadó. — 

A folyó év március hó 11-én tar tot t bírálati 
értekezleten előadó a beérkezett művekről a kö-
vetkező jelentést ette: 

A Néptanítók Lapja szerkesztősége immár 
negyedik alkalommal tűzött ki pályadíjat pe-
dagógiai munkára, nemes versenyre buzdítva 
a tanítóságot. Hogy minő eredménnyel, azt az 
eddigi pályázatok megmutatták. E pályázatok 
eredményei a legélénkebben igazolják a ma-
gyar tanítóságnak lelkes, hazafias gondolkodá-
sát, munkáját , mely gondolkodás és munka egy 
gigászi erőfeszítésben fejeződik ki, mellyel a 
magyar tanítóság azoknak támogatására siet, 
kik szervesen, önzetlenül viselik leikükön ennek 
a sok szenvedésen keresztülment nemzetnek 
feltámasztását. 

A szerkesztőség ez alkalommal „A magyar 
nemzeti zászló" címen nyitott ú j pályázatot. 
Olyan tétel, mely mindenek felett alkalmas, 
hogy megdobogtassa a magyar tanító szívét. 
A magyar nemzeti zászlót minden magyar lel-
kében a régi piedesztálra kell emelni, azt a 
magyar zászlót, amelyet a lelketlen izgatók tév-
tanai által félrevezetett katonáink egy része 
cserben hagyott, aminek nyomán az ellenség 
elözönlötte hazánkat, azt a magyar zászlót, me-
lyet rövid időre megtépett, megcsúfolt az inter-
nációnális vörös zászló, azt a magyar zászlót, 
melynek, mint eszménynek, élni kell minden 
magyar gyermekben, minden magyar lélekben. 

A pályamunkákról Urhegyi Alajos áll. szak-
felügyelő előadói jelentését lapunk vezetőhe-
lyén közöljük. 

Az előadói jelentést a biráló-bizottság egyhan-

gúlag elfogadta s a dicséretre méltatott két 
pályamunka jeligés levelét felbontotta. 

Ezek szerint dicséretet nyert Siklóssy András 
tanító Sőregpuszta, Tápiószele, „Nemzeti nagy-
létünk nagy temetője — Trianon!" jeligés és 
Wandra Jenő áll. tanító Nagyhomokos up. To-
k a j „Addig élj, míg hazádnak élsz" jeligés pálya-
munkája. 

A Néptanítók Lapja hálás köszönettel adózik 
a magyar tanítóságnak, hogy ismételten nagy 
szeretettel karolta fel ama törekvésünket, hogy a 
tanítósággal egyetemben igyekezzünk a magyar 
közoktatás, a nemzeti nagy célok ügyét előbbre 
vinni. 

I t t említjük meg, hogy lapunk másik pályaté-
teléről a jelentést a következő számunkban 
hozzuk. 

A Néptanítók Lapjáért. 
— Adományok a Néptanítók Lapja előállí-

tási költségeire: Szántai István, Csongrád, 
10.000, Balla Ernő, Pánd, 2000, Katona Géza. 
Kecskemét, 2000, Kenedi Zoltán, Rém, 4000. 
Ivancsóné Groholy Manci 6000, Máv. áll. el. 
isk. tantestület, Miskolc, 3000, Sonkolyné Nagi 
Vilma £000, Tassi áll, el. népiskola tanítótestü-
lete (koszorúmegváltás) 18.000 korona; Sárói 
Szabó Anna áll. tanítónő, Tomjpa, 4000 K. 

— Olasz köszönet Klebelsberg Kunó gróf mi-
niszternek. Abból az alkalomból, hogy Kle-
belsberg Kunó gróf kultuszminiszter beter-
jesztette törvényjavaslatát, a középiskoláról, 
mely a reálgimnáziumba és a reáliskolába 
bevezeti az olasz nyelv és irodalom oktatását, 
Giovanni Gentile olasz közoktatásügyi minisz-
ter magyar kartársának meleg köszönetét és 
őszinte örömét fejezte ki. 

Vinci gróf, az olasz követség vezetője az erre 
vonatkozó levelet személyesen adta át a kul-
tuszminiszternek s egyben közölte, hogy az 
olasz kormány magyar középiskolai tanárok 
kiképzésére további két főiskolai ösztöndíjat 
bocsátott rendelkezésére. 

Klebelsberg Kunó gróf ez ösztöndíjak ado-
mányozására bizottságot alakított, melybe Ber-
zeviczy Albertet, Vinci grófot, Bartoniek Gé-
zát, az Eötvös-lcollégium igazgatóját, Sicitiano 
és Zambra Alajos olasz professzorokat hívta 
meg. Az ösztöndíjak adományozása a legköze-
lebbi napokban meg fog történni. 

— Dr. Pogány Frigyes h. államtitkár kül-
földi útjáról hazaérkezett és már á t is vette 
ügyosztálya vezetését. 

REUMÁS 
és idegbajokat fájdalommentesen gyogyu, modern sugaras és villamos 
eljárásaival Dr. RÉH BÉLA E L E K T R O M Á G N E S E S GYÓGYINTÉZETE, 

Budapest, VII., Vilma királynő-út 13. Telefon: József 26—24. 
Kérjen ingyenes ismertetőt! Tanító-családoknak engedmény 
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— Józsa Mihály — kormánytanácsos. Érde-
mes szakembert tüntetett ki Magyarország 
Kormányzója Józsa Mihály királyi tanfel-
ügyelő személyében, aki Hosszúfalún, Erdély-
ben kezdette meg működését* ahol a lelkes buz-
galmú, komoly hivatás-szeretettől áthatott, ki-
váló tanítót mindenki tisztelte és szerette. 
Huszonhat esztendővel ezelőtt osztották be 
a minisztériumba Molnár Viktor államtit-
kár kívánságára, aki felismerte Józsában 
azokat az értékes lelki készségeket ós tu-
lajdonságokat, amelyek őt mindig jellemezték. 
Vas szorgalma, pedáns pontossága, amelyek-
kel a reá bízott ügyeket intézte, de méginkább 
szívjósága, szerénysége és egyéniségének ter-
mészetes kedvessége a kezdettől fogva megsze-
rezték részére fellebbvalói és hivataltársai 
őszinte nagyrabecsülését. Ö Felsége a k i rá lya 
Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntette 
ki őt. Józsa Mihály rendkívüli nagy tevékeny-
séget fejtett ki az Eötvös-alap érdekében. A 
budapesti, majd a kolozsvári Tanítók Házának 
több éven ót igazgató-gondnoka volt, jelenleg 
pedig ő az Eötvös-alap első alelnöke. Kormány-
tanácsosi címmel való kitüntetése a tanítóság 
körében osztatlan örömet kelt. 

— A fővárosba utazó tanulók rongálása a 
vasúti kocsikban és annak megakadályozása. 
A m. kir. államvasutak igazgatóságának az ér-
tesítése szerint az iskolába és onnan vissza a 
vonaton kellő felügyelet nélkül utazó tanulók 
a kocsik belső berendezésében pajkosságból 
renlkívüli károkat okoznak. E kártételekből a 
vasúi intézetre az anyagok mai magas ára 
miatt tetemes kiadás háramlik, de emellett a 
helyreigazítás céljából forgalomból kivont ko-
csik még jobban növelik az amúgy is nagymér-
tékű kocsihiányt. 

A fenti okból a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter f. évi 15.532. VII I . a/ számú rendele-
tével a r ra hívta fel a tanári és tanítói kart, 
hogy tanítványaikat komolyan figyelmeztes-
sék a rendre és a kártevéstől való tartózko-
dásra, hogy jövőre a tanulóifjúság ilynemű 
panaszra okot ne szolgáltasson. Célszerű a 
rend és fegyelem iránt fejlettebb érzékkel bíró 
komolyabb tanulókat megbízni azzal, hogy az 
utazások alkalmával a vonatkísérő személyze-
tet a szándékos rongálások megakadályozásá-
ban, illetve a kártokozó gyermekek megrend-
szabályozásá 1;an támogassák. 

A vidékről bejáró tanulókat fel kell szólítani 
arra, hogy az általuk igénybe vett vonatokon 
csak a részükre fenntartott „Iskolás gyerme-
kek részére" feliratú I I I . osztályú kocsikat 
használják, ahol az utazóközönség alacsonyabb 
műveltségű részével egyáltalában nem érint-
kezhetnek. 

A vasúti kocsik rongálóiuak szülőit nagy 
bírsággal fogják sújtani . 

— Iskolai kultúrelőadás Hajdúhadházon. A 
hajdúhadházi református tanítótestület folyó 
hó 2-án a Hajdúvármegyei Népnevelési Egye-
sület javára erkölcsileg és anyagilag fényesen 
sikerült jótékonycélú gyermekelőadást rende-
zett, Az előadás sorozatát az iskola vezetője: 
Varró Ferenc ig. tanító kezdte meg értékes s 
igen tanulságos felolvasásával. 

Az erkölcsi s iker t nyomban követte az anyagi 
is, mert ez előadás jövedelméből — ami ritkasá-
gok közé tartozik - a tanítótestület 700.000 (hét-
százezer) koronát jut ta t el a Hajdúvármegyei 
Népnevelési Egyesület agilis ügyvezető elnöké-
nek: Pardai Vasady Lajos kir. tanfelügyelő úr-
nak kezeihez. 

— Adományok. A Szilágyi-féle dalterjesztő 
művészcsoport 26.250 koronát küldött az Eöt-
vös-alapra, Moldován Simon ig. tanító pedig 
100.000 koronát a Bugyi tanító családnak. Az 
összegeket rendeltetési helyükre juttat tuk. 

— Eljegyzés. Gabrienyi Gizikét, Gabrienyi Sá-
muel nyíregyházi ág. h. ev. tanító és neje 
Bartsch Lujza leányát eljegyezte Bonirs Sán-
dor orosi ev. ref. kántortanító. 

» S T U D I U M « S 
KÖNYVESBOLT 
BUDAPEST, MÚZEUMsKÖRÚT 21 

T F T F F O M JÓZSEF P O S T A T A K A R É K P É N Z T . J . L 1 . L Í W I N 1 5 3 — 2 8 . C S E K K S Z Á M L A : ' 4 0 4 1 

A »Studium« kiadványai : 

Baros Gyula: M a d á c h nyomai szépi rodalmunké 
ban A l a p á r a 1— kor. 

Bartók György dr.: Petőf i lelke. A lapá ra 1'— kor 

Hankó Béla dr.: A halbetegségek és az ellenök 
való védekezés Alapá ra 1'80 kor . 

Imre Lajos dr.: A fa lu művelődése (Vezérfonal 
a nép nevelői r észé re ) . . . . A lapá ra 2' — kor. 

RÉTHEI— PRIKKEL MÁRIÁN: A magyarság 
táncai (Nép ra j z i monograf ia képekke l , kots 
tákkal) Alapára 12'— kor. 

GRÓF TELEKI PÁL-VARGHA GYÖRGY: A 
modern fö ld ra jz és oktatása. A lapá ra 3'50 kor. 

A »Studium« nagyrészt e r d é l y i e k b ő l alakult 
ú j vállalat. 

léseket gyoi 
elintéz. 

S Z O R Z Ó S Z Á M március 11-én 4.600. 

Vidék i megrendeléseket gyorsan és pon tosan 
elintéz. 
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— Házasság. Nánússy Teréz központi szolgá-
lattételre berendelt állami tanítónőt a pest-
szentlőrinci róm. kath. plébániatemplomban 
vezette oltár elé Brunner Antal kultuszminisz-
teri számvevőségi főtanácsos, a számvevőség 
polgári iskolai és tanítókópzőintézeti köny-
velő-osztályának vezetője. 

— Halálozás. Hevesi Bellaagh Aladár nyug. 
középiskolai tanár, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező- és a Magyar Nyelvtudomá-
nyi Társulat rendes tagja, 1924 március hó 
10-én, életének 71-ik évében csendesen elhányt. 
Az elhúnytban Bellaagh Klementina kultusz-
miniszteri tisztviselőnő édesatyját gyászolja.— 
Géhl János, a tarcali református elemi 
iskola érdemes, közszeretetben álló tanítója, 
február 26-án várat lanul elhalt. Nevezett egy-
házának buzgó taní tója volt, halála széles kör-
ben mély részvétet váltott ki. 

Egyesületi élet. 
Az Állami Tanítók Országos Egyesületének 

vezetősége a VII. fizetési osztály magasabb fo-
kozatainak megnyitása és a nem tényleges 
igazgatók pótlékainak utalványozásához szük-
séges pénzügyminiszteri hozzájárulás érdeké-
ben február hó 27-én küldöttségileg kereste fel 
a pénzügyminisztérium illetékes tényezőit s 
azokkal ezekről az állami tanítók nagy részét 
érintő fontos kérdésekről beható tárgyaláso-
kat folytatott. 

A küldöttség t ag ja i az állami tanítóság jo-
gos kívánságait részben törvényben gyöke-
rező súlyos és meggyőző érvekkel támogatták 
s így előterjesztéseik igazságos és méltányos 
voltát a pénzügyminisztérium részéről is sike-
rült elismertetni. B á r bizonyos elvi szempon-
tok — reméljük rövid ideig — egyelőre út já t 
állják e kérelmek teljes egészében való telje-
sülésének: a vezetőség a tárgyalások alatt azt 
az impressziót nyerte, hogy a pénzügyminisz-
térium e kérések teljesítése elől nem zárkózik 
el mereven s megvan benne a hajlandóság a 
tanítóság sérelmeinek törvényes úton való or-
voslására. 

A Gyermeknaptár pályázata. Az Országos 
Állatvédő Egyesület felkéri az írókat és külö-
nösen a tanerőket, hogy a gyermeknaptár jövő 
évi folyamát a 8—14 éves gyermekek értelmi 
fokához mért verses vagy prózai közleményeik-
kel emelni szíveskedjenek. Az írásművel az 
if júságot a természet, kivált az állatvilág sze-
retetére szórakoztatóan neveljék, bennük a szép 
és jó iránti érzéket ébresszék, szívükre és kedé-
lyükre nemesítően hassanak, vallásosságban, 
erkölcsiségben és hazafiasságban erősítsék őket. 
Egye$ cikkek természetrajzi, állatvédelmi és 
állattartási tudnivalókat is nyújtsanak. Egy-

egy közlemény a Gyermeknaptárba 1—3 oldalon 
terjedhet és legkésőbb április 15-ig beküldendők 
az Országos Állatvédő Egyesületbe (Budapest, 
IX., Ernő-utca 11—13.). A naptárban felhasznált 
dolgozatért a közlő 3000 korona tiszteletdíjban 
részesül. A hasznos háziállatokról szóló olvas-
mányok előnyben részesülnek. 

Keresztény Iskolatestvérek Homokon. Be-
niczky Géza földbirtokos úr által a Kath. Patro-
nage Egyesületnek adományozott kastélyban 
Homokon az elhagyott és züllés veszélyének ki-
tet t gyermekek részére mult év októberében Fiú-
nevelő Otthon létesült. 

Az intézetet szerzetesek, „Keresztény Iskola-
testvérek" vezetik, hol jelenleg 160 szegény gyer-
mek nyer valláserkölcsös nevelést és oktatást. 

Az Otthonnak van iskolája és műhelyei, a ki-
sebb növendékek iskolai, nagyobbak ipari ki-
képzést nyernek. 

Folyó évben pedig az intézet mellett Ke-
resztény Iskolatestvérek Üjoncháza is létesült, 
ahová oly egyéneket vesznek fel, kik a szerze-
tesi pályára hivatást éreznek. 

E szerint kérhetik a felvételüket az újoneházba 
(noviciatusba): 

1. Okleveles tanárok, tanítók, nevelők, kiket a 
rend 1 évi próbaidő után mint szerzetes taná-
rokat, tanítókat valamelyik kebelébe tartozó 
intézetében alkalmaz. 

2. IV. középiskolát végzett egyének, kiket a 
rend tovább tanít tat , képeztet. 

3. Kérhetik felvételüket iparosok, földmunká-
sok, kik a kellő kiképzés után mint ipar oktatók, 
munkavezetők stb. nyernek alkalmazást. 

A földmunkások, mint a szerzetnek rendes 
tagjai , a gazdálkodás, állattenyésztés, kertműve-
lés, háztartás vezetés terén buzgólkodnak a rend 
érdekében. 

Érdeklődőknek bővebb felvilágosítással szol-
gál az ujonoház tisztelendő igazgatója, Homok, 
Szolnok megye. 

Pályázat a háziipar fejlesztésére. Az Orszá-
gos Faluszövetség több díjat, érmet, oklevelet 
tűzött ki országos pályázattal oly célszerű el-
járások, újítások és eszközök ismertetésére, 
melyekkel a szövés-fonás, szőnyegkészítés és 
egyéb háziipari foglalkozások terén tetemes 
költség és munka takarítható meg. A Falu-
szövetség (Budapest, VIII, Vas-utca 19.) más 
rokoncélú intézményekkel karöltve, ezen új í tá-
sokat, tanácsokat megfelelő kipróbálás után 
közzé fogja tenni s a legjobb eszközök és anya-
gok beszerzését szintén meg aka r j a könnyí-
teni. Különösen kívánatos a szőnyeg- és más 
szövőszékek tökéletesítése, gyapjú-, selyem- és 
más fonalak otthoni elkészítése, festése terén 
bevált eljárások széleskörű ismertetése, ami 
sok ezer család boldogulását könnyíti meg. 

A Kisdednevelők Országos Egyesülete 
Budapesti óvóköre, amelyet a kommunisták 

D I A T H E R M I A G Y Ó G Y I N T É Z E T E;tty"2k7l'T\rTT"felii8yekt 

^ ^ ~ • ~™ " alatt: ideges állapotok, álmatlanság, sziv-, gyomor-, epe-
B U D A P E S T , bántalmak, rheuma, izületi betegségek, fagyás, hajhul-

V., Vilmos császár-út 18., I. em. Tel.: 13—98. (Bazilika mellett.) lás, gyermekek angolkóros állapo'a bőrbetegségek. ) 
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feloszlattak, f. hó 8-án tar tot t közgyűlésén ú j ra 
alakult. A közgyűlésen özv. Ruda Győzőné volt 
elnöknő elnökölt, s jelenvoltak Imre Sándor 
dr. államtitkár, K. O. E. elnöke, Mosdóssy 
Imre tanfelügyelő, Reisinger Gyula felügy. 
igazgató, Toperczer Akosné, az Orsz. Kisded-
óvónőképző tanári kar nevében Kenyeres Ele-
mér, az óvóképző növendékei, a főv. óvónők és 
számos vendégek. Az elnöki megnyitó, me-
lyet a „Hiszekegy" előzött meg, t i tkár i és 
számvizsgáló bizottság jelentései után, a köz-
gyűlésen Heisz Stefánia szfőv. óvónő-titkár 
gyakorlati foglalkozást mutatott be „Tavaszi 
játék" címen a III. ker. Szépvölgy-u. óvó nő-
vendékeivel, amely a legnagyobb elismerést 
aratta. Ruda Róza szfőv. vez. óvónő, ritmikus 
tornagyakorlatokat mutatot t be a I I I . Miklós-
téri óvó növendékeivel, szintén általános tetszés 
mellett. A jelen közgyűlés alkalmával a „B. 0 . 
K." tisztikarának mandátuma lejárt, özv. Ruda 
Győzőné elnök megköszönve az elnöki tisztségre 
ú j ra való jelölését, kéri a szavazó kartársnőit, 
hogy reá ne szavazzanak, mivel az elnöki tiszt-
séget továbbra nem vállalja. A B. O. K. ú j el-
nöke Nagy Antónia lesz, aki a körnek örökös 
tiszteletbeli elnöke. 

A Kisdednevelők Országos Egyesülete folyó 
évi március 22-én, szombaton délután 4 órakor 
Budapesten, a VII. ker. áll. óvónőképzőben ! 
(Szegényház-tér 7) választmányi ülést tart, ! 
amelyre a tagokat ez úton hívja meg az el-
nökség. » 

Irodalom. 
„A magyar gyermek ABC-és könyve" az 

elemi iskolák első osztálya számára. Szerkesz-
tették: Quint József és Drózdy Gyula. Meg-
jelent a Révai Testvérek 1923. évi kiadásában. 

Figyelemmel olvasgattam végig ezt a köny-
vet. Boldogan köszöntöm benne az igazi, ideá-
lis ábécés könyvet. Egy vonásában, egy mesé-
jében vagy példázatában sem találok r á a me-
rev oktató hangra; valami meleg, szeretettel-
jes, az édes anya mesélő hangjára emlékeztető 
muzsika vonul végig az egész könyvön. 

Nemcsak a gyermeknek nyúj t örömet ez a 
könyv, hanem a pedagógusnak is. Minden 
szava egy-egy csillogó kristálya az értelem-
nek. Alig ismertet meg egy pár betűt, máris 
értelmi egységbe foglalja őket egy tárgykör-
ben. A szorgos munka közben üdítően hatnak 
a gyermekekre a közbeszúrt versek és mondó-
kák. A valláserkölcsös szellem átlengi, átmele-
gíti minden olvasmányát, minden versét. Mű-
vészi gonddal összeválogatott olvasmányait a 
gyermek fejlettségi fokához mért gondos il-
lusztrációkkal teszi még bensőbbé. Egészség-
tani ismeretekre is oktat, de oly játszi köny-
nyedséggel, amely méltán bizonyítja, hogy 
több évtizedes tanítói gyakorlat áll íróik mö-

gött. Ebben a könyvben tulajdonképen az első 
osztály beszéd- és értelem-gyakorlatának az 
anyaga van pompás, színes keretek között fel-
dolgozva. 

Az egész könyvnek a lelke, éltető levegője, 
a mi szerencsétlen hazánk egyedüli reménye, 
a hazaszeretet. Felénk csendül minden sorá-
ból a sárba tiport nemzet könnye-perdűlése; 
felénk izzik a jövendőt menteni igyekvő tanító 
lelke, aki lát ja, hogy a jelen már elveszett, de 
a jövendő még megmenthető. 

Nem holt betűkből összerakott ez a könyv, 
mert a magyar tanítók érző, aggódó, szenvedő, 
bizakodó reménnyel telt lelke van benne. Ez a 
tanítólélek nemcsak imádkozik a jövendőért, 
de vasakarat tal meg is dolgozza a talaj t , ame-
lyikből ki fog sarjadni, fel fog támadni a régi, 
dicső Nagy-Magyarország. 

Német hy Tihamér. 
A Társadalomtudomány ezévi első számában 

két nagyobb értekezést találunk: Dékány Ist-
ván professzor tanulmányát a politikai pár-
tok természetéről a társadalombölcseleti vizs-
gálódás szempontjából és Ajtay József idő-
szerű tanulmányát a külföldi kölcsönről. A 
pedagógus olvasót azonban elsősorban a folyó-
irat körkérdése: az egyke okait és ellenszen-
veit vizsgáló tanulmányok fogják érdekelni, 
amelyek a terjedelmes (90 oldalas) füzetnek 
közel felét teszik. A magyar népnek e még csak 
szórványos, de sajnálatosan terjedő betegsége 
ellen a tanítóságnak is küzdenie kell, hiszen a 
tudományos közvélemény szinte egyértelmüleg 
hajlik annak a megállapítása felé, hogy e nem-
zetsorvasztó baj túlnyomó részben erkölcsi 
természetű. A Társadalomtudományban Pro-
hászka Ottokár, Ravasz László, Buday László, 
Vargha Gyula, Vadnay Andor, Sclioltz Kor-
nél, Torrnay Cécile, Jávor Jánosné, Kovács 
Alajos, Lovricli József, Ritoók Zsigmond, 
Schneller Károly és Pezenhoffer Antal boncol-
ják e bonyolult és kényes problémát. A folyó-
irat figyelőrovatából kiemeljük Istvánffy 
György érdekes beszámolóját törökországi im-
presszióiról, a könyvismertetések közül pedig 
Beniscli Artúrnak a legújabb népszámlálás 
eredményeit éles megvilágításba helyező tanul-
mányát. A folyóirat e számát mutatványszám 
gyanánt is megküldi a kiadóhivatal (Buda-
pest, VII., Káldi-u. 45.). 

Tanítók tanácsadója. 
Egyszeri segély a tisztviselők részére. A m. 

kir. minisztérium 1924. évi 1.600/M. E. számú 
rendeletével a közszolgálatban álló tisztviselők 
és egyéb alkalmazottak részére egyszersrnin-
denkorra szóló egyszeri segélyt engedélyezett. 
Az egyszeri segélynek az összege az 1924. évi 
február havára megállapított beszámítható 
fizetésnek (nyugdíjnak, kegydíjnak, özvegyi 
nyugdíjnak, nevelési járuléknak) 25 százaléka. 

A rendelet a Budapesti Közlöny f. évi 47. 
számában jelent meg. 

DrJ^éT Margi, O 9 $ / J ^ G d 5 9 © 9121 ^ t l u 
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A kedvezményes árú természetbeni élelmiszer-
ellátás helyett adandó márciusi készpénz-

váltság. 
A m. kir. pénzügyminisztér ium 1924. évi 

694/P. M. számú körrendelete a készpénzvált-
ságra igényjogosult tisztviselők részére a ked-
vezményes árú természetbeni élelmiszerellátás 
helyett j á ró készpénzváltságnak az összegét 
1924. évi március hónapra minden egyes ked-
vezményes el látásra jogosult személy után 
95.000 (kilencvenötezer) koronában ál lapí tot ta 
meg. 

A kedvezményes élelmiszerek árának újabb 
megállapítása. 

A m. kir. minisztérium 1924. évi 1460/M. E. 
számú rendelete szerint a közszolgálatban álló 
tisztviselők és egyéb alkalmazottak kedvezmé-
nyes el lá tásának t á rgyá t képező élelmiszerek 
nek megállapí tot t kedvezményes ára i helyébe 
1924 március hó 1-étől kezdődőleg a következő 
kedvezményes á rak lépnek: 
F inom tésztaliszt kedvezni, á r a kg-kint 
Főzőliszt 
Kenyérl iszt 
Cukor „ „ 
Zsír 
So >j „ 

A közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb 
alkalmazottak 1924. évi március hó 1-étől kez-
dődőleg, a megnevezett élelmiszerekért a fen-
tebb megállapítot t kedvezményes á r a k a t köte-
lesek fizetni. 

300 K 
200 „ 
100 „ 
750 „ 

2500 „ 
250 „ 

A tisztviselői illetmények újabb megállapítása-
A m. kir. minisztérium 1924. évi 1600/M. E. 

számú rendeletével a közszolgálatban álló tiszt-
viselők és egyéb alkalmazottak i l letményeit | 
1924 márc ius hó 1-étől kezdődőleg 700°/o-kal, 
vagyis az 1924. évi f ebruár 1-től kezdődő ha-
tállyal fölemelt fizetéseket és külön pótlékokat 
további 60%-kal fölemelte. 

M. G. 1. Amennyiben felesége rendszeresí tet t , 
üresedésben volt tanítói ál lást töltött be helyet-
tesítéssel, a szolgálati idejét a fizetésbe be-
számít ják . A tanfelügyelőség ú t j á n kér je a be-
számítást a kultuszminisztertől . 2. Je lzet t tan-
folyam rendezése most nincs tervbe véve. Ha 
rendeznek, lapunkban közölni fog juk a pályá-
zati hirdetést . — Osztermayer Ervin, Gyulaj. 
Államsegélye 129.099/1923. VIII /c . a lat t elinté-
zést nyer t . — Bögös Julianna, Besenyszög. 
Államsegély-ügye a 855/924. VII I /c szám ala t t 
elintézést nyer t . A vonatkozó uta lványrendele-
tet rövidesen továbbí t ják . — Matkovich Gyula, 
Cece. Elintézve lement a székesfehérvári pénz-
ügyigazgatósághoz, a fe jé rvármegyei közigaz-
gatási bizottsághoz és a székesfehérvári püspök-
höz. Száma: 150.125/923. — Seres István, Örkény-

palóci. 1923. évi j a n u á r hó 1-én kellett volna a 
X. fizetési osztály 2. fokozatába előlépnie, kérje 
a tanfe lügyelő ú t j á n . — Balogh István, Erdő-
bénye. Államsegély-ügyét megsürget tük, rövi-
desen elintézést fog nyerni . Száma: 159.241/923. 
-Sebestyén Sándor. Surd . Ügye 10.196/1924. sz. 
a la t t f e b r u á r hó 25-én továbbí t ta tot t Somogy 
vm. közig, bizottságának. - Báttó György, 
Gyula. Államsegély ügye 113.492/923. sz. a la t t 
még a mul t év december 13-án továbbí t ta to t t 
Békés vm. közig, bizottságának. — Kristó 
J a n k a , Nyírbogdány. Levelében emlí te t t ada-
tokra vonatkozó fel terjesztés nem fordul elő. 
Mikor és milyen szám a la t t ter jesztet ték az ide 
fel. — Kenedi Zoltán, Rém. Fér jeze t t nőnek is 
joga v a n a lakáshoz vagy a helyet t a fizetési 
fokozatának megfelelő lakáspénzhez. H a a ta-
nítónő fé r j e természetbeni lakást kap, csak az 
iskolafenntar tó engedélyével a d h a t j a ki azt 
másnak. A mél tányosság és kollegialitás azt 
parancsol ja , hogy ha egy másik kollégának 
nincs megfelelő lakása, annak a d j a át azt mél-
tányos áron. Az iskolaszéknek kellene ez ügy-
ben döntenie, fellebbezés folytán az egyházi fő-
hatóságnak. — Bakó Béla, Dédes. A VII . fize-
tési osztály 3. fokozatában 1,200.000 IC illeti meg. 
Az á l lampénztár e l j á r á s á t mi nem b í rá lha t juk 
felül. — Sonkolyné Magi Vilma, Pusztaecseg. 
Ügyét a tanfelügyelőség ú t j án tessék megsür-
getni. Száma: 147.565/923. IX. vkm. — Czimrich 
Már ia Erzsébet. Hódmezővásárhely. Önk. a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ú r Hód-
mezővásárhelyről Kispestre helyezte át. — 
Róm. kath. polg. fiúiskola, Debrecen. Polgár i 
iskolák ezidőszerint csak a Hivatalos Közlönyt 
kapha t j ák meg ingyenesen. 

Szerkesztői üzenet. 
— Némedy Gyula szfőv. tanító. Verset elvből 

nem közlünk. Márc ius 15-ére í r t hangula tos 
verse bennünket is megragadot t , különösen 
annak első s t ró fá j a : 

M a g y a r szabadság! Köszöntelek téged 
E n a p n a k néma h a j n a l á n . 
A l e t ű n t szabad, e lnyomot t évek 
S e gyász je lennek a l k o n y á n ! . . 1 . . . 

L á t o m Pietőiflt e l rohann i , 
H a l l o m da lá t e l szava ln i , 
L á t o m o népet szabad hazában 
ü d v , öröm, szabadság m á m o r á b a n . . . 
M i n t vi l láin csap le r á n k az osztrák á lnok kéz 
S szabadságunk a z sa rnok szuronyába vész. 
De nem, nem! Az n e m lehet! 
S z a b a d s á g ily g y á v á n vesszen elJ! 
S k a r d o t r agad az ősi nemzet . 
Kezében szabadság zá sz l a j á t , 
S o rosz lánkén t tép i szé j je l 
A v a d zsarnok e lnyomó hadát . . . 
De j ő az orosz segítő, vad túlerő. 
Jő Vi lágos , A r a d s a nemzet s í rba dől! . . . 

Dr. PAJOR SZANATÓRIUM ÉS VÍZGYOGYINTEZET E ^ M J E E 
IDEGs, BELBETEGEK, Ü D Ü L Ő K GYÓGYHELYE. DIÉTÁS KÚRÁK, 
V Í Z K Ú R Á K , Z A N D E R STB. B E J Á R Ó K R É S Z É K E IS. 

SEBÉSZET, UROLOGIA, 
SZÜLÉSZET, ORTHOPADIA. 
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Hivatalos rész. 
RENDELETEK. 

A m. kir. vallás- és közoktásügyi miniszternek 
1924. évi 1925/VIII. a. szám alatt kelt rendelete 
anya-, csecsemő- és nemzetvédő ünnepnek az 
összes elemi-, polgári iskolákban, leányközép-
iskolákban és tanítóképző-intézetekben való 

megtartása tárgyában. 

I . 

Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek és kir. 
tanfelügyelői kirendeltség vezetőjének. Vala-
mennyi tanker. kir. főigazgatóságnak. A ta-
nító- és tanítónőképző-intézetek tanulmányi 

kir. főigazgatóságának. 
Az Országos Stefánia Szövetség és a Falu 

Országos Szövetség előterjesztésére megenged-
tem, hogy a már két ízben elrendelt anya- és 
csecsemóvédő ünnepek a folyó tanévben is, és 
pedig bővített programmal megtartassanak. ! 
Az ünnepélyek az összes elemi- és polgári isko-
lákban, a leányközépiskolákban és a tanító-
képző-intézetekben rendezendók március vagy 
április hónapnak, a helyi körülmények szerint 
megfelelő, egyik vasárnapján. 

Az említett két szövetség a mult évi eljárás-
hoz hasonlóan az iskoláknak az idén is vezér-
fonalat fog rendelkezésükre bocsátani, amely j 
az anya- és csecsemővédelem, közegészségügy, 
többtermelés, kéziipar és általában a munkára 
nevelés eszméjének köréből előadásra alkalmas 
színdarabot, verseket, párbeszédeket és egyéb 
közleményeket tartalmaz. A műsort és az elő-
adható műveket magában foglaló füzetet a szö-
vetségek (Budapest, VIII. Vas-u. 10. szám) 
levelezőlapon nyilvánított óhajra díjtalanul 
már legközelebb megküldik az iskoláknak. 

Előző évi rendelkezéseimhez képest ezúttal is 
megengedem, hogy az ünnepélyeken a helyi 
viszonyoknak megfelelő, mérsékelt belépti dí-
jak szedessenek. Az ily címen befolyt jövedel-
met a Stefánia- és Falu Szövetség oktató célú, 
iskolai szemléltető fali képeknek sokszorosítá-
sára és az iskolák részére való díj talan meg-
küldésére óhaj t ja fordítani. Éppen ezért az így 
összegyűlő összeget a két szövetség által léte-
sítendő s „Országos Stefánia Szövetség és Falu 
Szövetség iskolai falikép akciója" című alap 
javára kell beküldeni. 

A képek legnagyobbrészt gyakorlati irá-
nyúak lesznek és az anya- és csecsemővédelem-
nek, népegészségügynek, háziiparnak, méhé-
szetnek, állattenyésztésnek, növénytermelésnek, 
kertészetnek, valamint az általános műveltség 
alapismereteinek terjesztését szolgálják; azo-
nosak lesznek részben azokkal a képekkel, ame-
lyeket a szövetségek országszerte rendezett 
népművelési kiállításaikon állandóan bemutat-
nak s amelyek mindenfelé oly nagy érdeklő-
dést és hatást keltettek, hogy az iskolák ré-
szére való sokszorosításuk és megküldésük 
egyenesen a tanügyi köröknek általános óha-
jára történik. 

II. 
Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak. 
Az anya-, csecsemő- és nemzetvédő ünnepnek 

az összes elemi-, polgári iskolákban, leány-
középiskolákban és tanítóképző-intézetekben 
való megtartása tárgyában kiadott körrendele-
temet oly kéréssel van szerencsém a Főtiszt, 
Egyházi Főhatóságnak tisztelettel megkül-
deni, hogy a főhatósága alá tartozó s a körren-
deletben említett fokozatú iskolákra nézve ha-
sonlóan intézkedni méltóztassék. 

Budapest, 1924. évi január hó 31-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Petri Pál sk. államtitkár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1924. évi 15.532 VIII/a sz. rendelete a vasúti 
személyszállító kocsik iskolás gyermekek által 
való megrongálásának megakadályozása tár-

gyában. 

Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfel-
ügy előségi kirendeltség vezetőjének, vala-
mennyi tanker. kir. főigazgatónak, a felső 

keresk. iskolák kir. főigazgatójának. 

A m. kir. államvasutak igazgatóságának ér-
tesítése szerint a tanév ala t t a lakóhelyről az 
iskolába s onnan vissza a lakóhelyre vonaton, 
kellő felügyelet nélkül utazó tanulók a személy-
szállító kocsik belső berendezésében tetemes 
károkat okoznak. Leggyakoribb a párnás ülé-
sek és háttámlák bevonatának zsebkéssel való 
összehasogatása, a podgyásztartók kenderzsi-
neg-hálójának elvagdalása és lebontása, vala-
mint az ablakok kitörése. E rongálásokat külö-
nösen a Budapest környékén lakó s fővárosi 
iskolákba járó iskolás gyermekek követik el. 

E kártételekből a vasútintézetre, egyrészt az 
anyagok mai magas ára miat t tetemes kiadás 
és kár háramlik, másrészt az ily módon meg-
rongált kocsikat helyreállítás végett a forga-
lomból is ki kell vonni s ezáltal az amúgy is 
nagymértékű kocsihiány még jobban növek-
szik. 

Szükségesnek tartom ezért, hogy a tanárság 
és tanítóság az érdekelt növendékeket ez 
irányú komoly figyelmeztetésben részesítse s 
kellő szigorúsággal hasson oda, hogy a tanuló-
if júság ilynemű panaszra további okot ne szol-
gáltasson. Emellett azonban célszerű még a 
rend és fegyelem iránt más fejlettebb érzékkel 
bíró, magasabb osztályokba járó, komolyabb 
tanulókat beható oktatással ellátni, hogy uta-
zások .alkalmával a vonatkísérő személyzetet a 
szándékos rongálások megakadályozásában il-
letve a kártokozó gyermekek megrendszabályo-
zásában támogassák. Viszont az alsóbb osztá-
lyokba járó tanulókat fel kell hívni arra, hogy 
a szóban lévő helyzet magasabb osztályokba 
járó s velük utazó tanulótársaik figyelmezteté-
sének engedelmeskedjenek. 

A vidékről bejáró taunlók figyelmét egyszer-
smind a r ra is fel kell hívni, hogy az általuk 
leginkább igénybe vett vonatokon kizárólag ré-
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szűkre fenntartott III . osztályú kocsik közle-
kednek s ezek a kocsik „Iskolás gyermekek ré-
szére" feliratú táblákkal vannak ellátva. 

Mivel ezeket a kocsikat az igazgatóság ne-
velési érdekből éppen azért rendszeresítette, 
hogy a tanulóknak ne legyen alkalmuk az utazó 
közönségnek azzal az alacsonyabb műveltségű 
részével érintkezni, mely esetleg durva beszéd-
jével és általában magaviseletével rossz példát 
adhatna, a tanulók erkölcsi nevelése szempont-
jából egyenesen szükséges tehát, hogy a tanin-
tézetek vezetői odahassanak, hogy az iskolás 
gyermekek csak a szóbanforgó kocsikat vegyék 
igénybe, ha már azokat az igazgatóság nagy 
áldozatok árán éppen az ő érdekükben járat ja . 

Az itt előadottakra egyszersmind a szülők 
figyelmét is fel kell hívni azzal a megjegyzés-
sel, hogy a vasúti kocsik rongálóira nagy bír-
ságok vannak megállapítva s ezeket a bírságo-
kat az Államvasutak igazgatósága a szülői fe-
lelősség elve alapján a kártokozó tanulók szü-
lein be fogja haj tani . 

• 

A vallás- és közokt. miniszternek 15.532I192Í. 
VIII. a. ü. o. sz. a. valamennyi egyházi főható-

sághoz intézett átiratának másolata. 
A vasúti személyszállító kocsik iskolás gyer-
mekek által való megrongálásának megakadá-

lyozása tárgyában 
kiadott rendeletemet a Cím bölcs fennható-
sága alatt álló tanintézetekre vonatkozó ha-
sonló intézkedés megtétele véget van szeren-
csém a Címnek tisztelettel nagybecsű figyel-
mébe ajánlani. 

Budapest, 1924. évi február hó 25-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Petri Pál sk. államtitkár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1924. évi 1431/VIII. a. sz. a. kelt rendelete 
az elemi iskolai ifjúsági és tanítói könyvtárak 
javára gyümölcsözően elhelyezett tőkék felsza-

badítása tárgyában. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügye-

lőségi kirendeltség vezetőjének1. 
Az elemi iskolai fölvételi díjakból befolyó 

jövedelemnek gyümölcsöző eelhlyezése ügyé-
ben 1919. évi október hó 9-én 185.132. sz. a. kelt 
rendeletnek részben való hatályon kívül helye-
zésével megengedem, hogy az elemi iskolai ta-
nítói és i f júsági könyvtárak j avá ra a fenti 
forrásból összegyűlt tőkék az alábbiak figye-
lembevételével rendeltetésüknek megfelelően 
szabályszerűen felhasználtassanak. 

Az if júsági és tanítói könyvtárak kötetei a 
hosszas használat következtében igen megron-
gálódtak. Ezért a könyveket pontosan át kell 
vizsgálni s a felszabadult alapokból elsősor-
ban is a szükséges könyvkötői javításokat kell 
elvégeztetni. A túlságosan megrongálódott és 
a rendelkezésre álló fedezet mértékéhez képest 
csak nagyobb költség árán javítható kötetek 
egyelőre kivonandók a haználatból. 

A szükséges javítások elvégeztetése után 

esetleg még rendelkezésre álló fedezet az 1924. 
évi 1832/III. b. sz. rendelet értelmében beszer-
zendő és beszerezhető i f júsági művek (1. a Hi-
vatalos Közlöny 1924. évi j anuár 15-i 2. számát) 
vételárára használandó fel. 

Az if júsági könyvtárak javára lekötött ala-
pok egy részének, amelyet annak idején az is-
kolák sok helyen hadikölcsön-kötvénybe fek-
tettek, esetleges felhasználása iránt kuiön in-
tézkedem. 

Budapest, 1924. évi március hó 6. 
A miniszter helyett : 
Petri, államtitkár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
155.520/1923. VI. ü. o. sz. a. kelt rendelete a ta-
nítónő- és óvónőképző-intézeti magánvizsgála-

tok időleges megszüntetése tárgyában. 
Valamennyi áll. tanítónő- és kisdedóvónő-
képző-intézet Igazgatóságának, valamennyi 
kir. tanfelügyelőnek és tanítóképző-intézetek 

tanulmányi kir. főigazgatóságának. 

I . 
Tekintettel arra , hogy a megcsonkított ha-

zánk területén jelenleg működő tanítónő- és 
kisdedóvónőképző-intézetekből évenként kike-
rülő s tanulmányaikat rendes úton végzett ta-
nítónők és óvónők száma teljesen elegendő 
arra, hogy az ezen pályákon megüresedett he-
lyek általuk be tölthetők legyenek: a tanítónő-
és óvónőképző-intézeti magánvizsgálatok idő-
leges beszüntetését határoztam el. 

E tényállás megállapítása mellett ez elhatá-
rozásra pedagógiai és társadalmi okok is indí-
tottak. 

Az elsőt illetőleg általános tapasztalat sze-
r int a magántanulók készültsége — a tanító-
és óvónőképző-intézetek tanulmányi anyagá-
nak méreteinél és belső természeténél fogva 
meg sem közelítvén a rendes tanulók elért mér-
tékét, egyáltalán nem tartom veszteségnek, ha 
magánúton végzettek száma a tanítói és óvó-
női pályán egyelőre csökkenni fog. 

De szükségesnek vélem a magánvizsgálatok 
időleges megszüntetését azon társadalmi okból 
is, mivel a tanítónőkben és óvónőkben jelenleg 
jelentékeny felesleg mutatkozik, s minthogy a 
képesített tanítónők és óvónők ezen a pályán 
valamennyien elhelyezkedni nem tudnak, egy-
részük kénytelen más pályára terelődni, vagy 
ú j tanulmányokba belefogni akkor, midőn ők 
már jelentékeny időt, költséget és energiát for-
dítottak a tanítói és óvónői pályára való elő-
készületükre, s amelyen belátható időn belül 
még sem érhetik el cél jukat 

Ezekből kifolyólag jelen rendeletem keltétől 
kezdve további intézkedésig a tanítónő- és óvó-
nőképző-intézeti első osztály tárgyaiból le-
teendő magánvizsgálatra az engedélyt nem fo-
gom megadni s a most folyó 1923/24. évtől 
kezdve az állami tanítónő- és óvónőképző-inté-
zetekben az I. osztály tárgyaiból magánvizs-
gálatok már nem lesznek tarthatók. 

Felhívom Címet, hogy az I. osztály tárgyai-
ból leteendő magánvizsgálatok engedélyezése 
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i ránt netán Címnél felterjesztés céljából be-
nyújtott kérvényeket sa já t hatáskörében jelen 
rendeletemre való hivatkozással utasítsa el. 

II. 
Valamennyi főtisztelendő egyházi Főhatóság-
nak, kinek hatáskörébe tanítónő- vagy óvónő-

képző-intézet tartozik. 
A tanítónő- és óvónőképző-intézeti magán-

vizsgálatoknak Címeddel folytatott előzetes 
tárgyalás alapján elhatározott időleges meg-
inegszüntetése tárgyában az állami tanító- és 
óvónőképző-intézetek igazgatóságaihoz jelen 
kelet és ügyszám alatt intézett rendeletemet 
azon tiszteletteljes kérésem kapcsán van sze-
rencsém Címednek nagybecsű tudomás céljá-
ból megküldeni, hogy a Címed egyházi főható-
sága alá tartozó tanítónőképző- és óvónőképző-
intézeteket illetőleg hasonló értelemben intéz-
kedni méltóztassék. 

Van szerencsém tisztelettel közölni, hogy e 
tárgyban Címedhez külön intézvény nem fog 
küldetni, s így tisztelettel kérem Címedet, hogy 
nagybecsű intézkedését e közlemény alapján 
méltóztassék megtenni. 

III . 
Valamennyi állami elemi népiskolai tanítónő-

és óvónőképző-intézet Igazgatóságának. 
Kiegészítéséül a jelen kelet és ügyszám alatt 

kiadott rendeletemnek felhívom Címet, hogy 
a vezetése alatt álló intézetbe minden tanév-
ben a hitfelekezetek országos arányszámának 
megfelelő számban vegye fel a különböző val-
lású növendékeket, hogy a magánúton való 
előkészítés megszüntetésével különböző vallású 
növendékek oly számban végezhessék el a 
tanítónőképző-intézetet, amily számra a fele-
kezeti népiskolák szempontjából szükség lehet. 

Budapest, 1924. február hó 23-án. 
Schwőder Ervin sk. h. államtitkár. 

1900/924. VlII/b. ü. o. szám. 
A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1900. számú rendelete az összes népoktatási 
intézetek rendes évi számadásainak kezelése 

tárgyában. 
Valamennyi közigazgatási bizottságnak. 

A népoktatási intézetek számadásainak egy-
egy okmányolt példánya az illetékes járási 
számvevő szabályszerű felülvizsgálata után az 
1899. évi 40.505. számú VKM. sz. rendelettel ki-
adott utasítás I I . rész, 4. pontjában foglaltak 
szerint a törvényhatóságok i rat táraiban őri-
zendők meg. 

Több oldalról érkezett jelentések szerint 
azonban a számadások és okmányainak a tör-
vényhatóság i ra t tárában való kezelése nagy 
nehézségekbe ütközik, mert azok az előírt iro-
mányjegyzékbe való elhelyezésre nem alkal-
masok és ezért az irományjegyzékeken kívül 
kezeltetnek, ami viszont szükség esetén feltalá-
lásukat rendkívül megnehezíti, de másrészt 
ezen számadások ma már oly tömeget tesznek, 
hogy a túltömött i rat tárakban már alig helyez-
hetők el. 

Eme nehézségek megszüntetése céljából ezen-
nel elrendelem, hogy az összes népoktatási in-
tézetek (kisdedóvoda, elemi, felsőnép- és pol-
gári iskolák) rendes évi számadásainak okmá-
nyolt példányai az előírt és a járási számvevő 
(számvevőség) által történt felülvizsgálat után 
az eddigi gyakorlattól eltérőleg nem a tör-
vényhatóságok, hanem azon községek irat-
táraiban őriztessenek meg, amely községben 
az iskola (intézet) működik. E céiuol felhívom 
a Címet, hogy a már ott elhelyezett számadá-
sukat további megőrzésre annak a községi elöl-
járóságnak küldje meg, ahol az illető iskolák 
működnek. 

A jövőre nézve, mivel az előlhivatkozott 1899. 
évi 40.505. sz. a. kiadott Utasításnak a szám-
adások elsőfokú felülvizsgálatára vonatkozó 
intézkedése továbbra is érvényben marad, a 
járási számvevő (számvevőség) által eszköz-
lendő vizsgálat és a Cím által hozott határo-
zat után a számadások okmányolt példányai 
közvetlenül az illetékes községi elöljáróságnak 
küldendők meg további megőrzés végett, a 
számadások okmányolatlan példányai pedig az 
1899. évi 40.505. sz. a. kiadott utasításnak meg-
felelően egy okmányolatlan példányban kebel-
beli számvevőségemnek, egy okmányolatlan 
példányban pedig az illető iskolának a vonat-
kozó közigazgatási bizottsági határozattal vagy 
az esetleges észrevételekkel együtt megkül-
dendők. 

Az utódállamok területén lévő népoktatási 
intézetek számadásai azonban további intéz-
kedésemig a törvényhatóságok irattáraiban 
hagyandók meg. 

Budapest, 1924. évi február hó 25-én. 
A miniszter rendeletéből: 

Szűcs István dr., miniszteri tanácsos. 

KÖZLEMÉNYEK. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1924. évi 24001/VIII. a. sz. alatt kelt ren-
delete a Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság 
kiadásában megjelenő Magyar Család és Ké-

pes Kis Lap ajánlása tárgyában. 
Valamennyi kir. Tanfelügyelőnek és tanfel-

ügyelőségi kirendeltség Vezetőjének. 
A Magyarországi Tanítóegyesületek orsz. 

Szövetségének kebelében alakult Gárdonyi 
Géza Irodalmi Társaság két lapot ad ki: egy 
szépirodalmi folyóiratot Magyar Család címen 
és egy gyermekujságot Képes Kis Lap címen. 
A nagyrészt tanítókból és tanárokból álló írói 
gárda Gárdonyi szellemében óhaj t ja a magyar 
nemzeti irodalmat szolgálni s a íapok hasáb-
ja i t a magyar nyelv tisztaságának, a nemzet 
és a hazai fölu szeretetének szentelni. 

E nemes célok megvalósítása érdekében az 
említett lapokat a tanárság és tanítóság 
figyelmébe ajánlom és megengedem, hogy a 
rendelkezésem és vezetésem alatt álló kisded-
óvodák és elemi iskolák i f júsági könyvtáraik 
részére a Képes Kis Lapot, továbbá az ugyan-
ilyen jelleg-ű polgári és elemi iskolák a Ma-
gyar Családot erre a célra rendelkezésükre 
álló fedezetből megrendelhessék. 

Budapest, 1924 március 13-án. 
A miniszter helyett: Petri s. k., államtitkár. 
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A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1924. évi 20.974/VIII/a. sz. rendelete 

a „Falu" Orsz. Földmíves-Szövetség kiadásá-
ban megjelenő „A Falu" című lap ajánlása tár-

gyában. 

I. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfélügye-
lőségi kirendeltség vezetőjének. Valamennyi 

vármegyei Népművelési bizottságnak. 
A „Falu" Országos Földmíves-Szövetség „A 

Falu" címen változatos tartalmú, havonként 
megjelenő folyóiratot ad ki. Cikkei között a 
falusi társadalomnak minden rendű és korú 
t ag ja megtalálja a maga szellemi táplálékát. 
Erkölcs- és kedélynemesítő írások mellett hasz-
nos tudnivalókat is tartalmaz. Népszerű köz-
egészségügyi és gazdasági cikkeivel a népmű-
velésnek is nagy szolgálatot tesz. 

Hasznos irányánál fogva a lapot különösen a 
vidéki népoktatási intézetek ügyelmébe aján-
lom és egyszersmind megengedem, hogy mind-
azon iskolák, amelyek erre költségvetési fede-
zettel rendelkeznek, a lapra előfizessenek. 

Egyben felhívom a Népművelési Bizottságo-
kat, hogy a jelzett lapra a népműveléssel fog-
lalkozó, vagy az iránt érdeklődést tanúsító in-
tézmények figyelmét igyekezzenek megfelelő 
módon réterelni. 

A lap kiadóhivatala Budapest, VIII , Vas-utca 
19. sz. a. van. 

II . 
Valamennyi egyházi főhatóságnak. 

A „Falu" Országos Földmíves-Szövetség ki-
adásában megjelenő „A Falu" című lapnak a 

vidéki népoktatási intézetek figyelmébe való 
ajánlása tá rgyában kiadott rendeletemre szí-
ves tudomásulvétel és esetleg hasonló intézke-
dés végett van szerencsém Címnek nagybecsű 
figyelmét tisztelettel felhívna azzal, hogy ebben 
az ügyben a Cím részére külön irat fog kül-
detni. 
• Budapest, 1924. évi március hó 6-án. 

Dr. Petri Pál s. k„ 
államtitkár. 

20.128/924. szám III. b. 
Az összes alárendelt hatóságoknak, hivatalok-
nak, intézeteknek és az egész tanszemélyzetnek. 

A Studium könyvkiadó r.-t. kiadásában meg-
jelent Béthei-Prikkel Marián bencés t aná r : 
a „Magyarság táncai" című művelődéstörté-
neti és néprajzi monográfiája. A sok képpel, 
hangjeggyel és hat műmelléklettel ellátott szép 
kiállítású könyv a Néprajzi Társaság könyv-
tára I. kötete s a szerző közel kétóvtizedes tu-
dományos kutatásainak eredményét n y ú j t j a 
művében, amely erről a tárgykörről az első, 
összefoglaló, részletes munkála t s úgy a ma-
gyar népélet, mint a hazai művelődéstörténet 
szempontjából egyaránt hézagot pótol. 

Megszerzése a könyvtárak, tanárok, tanítók 
stb. részére ajánlható. 

Budapest, 1924. évi február hó 25-én. 
A miniszter rendeletéből: 

Magyary miniszteri o. tanácsos. 

Felelős szerkesztő: Körösi Henrik. 
Segédszerkesztők: 

Moravitz Lajos és Berwaldszky Kálmán. 

PÁ LYÁ Z AT O K 
E rovat alatt közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Bölcske községben nyugdíjazás folytán meg-
üresedett községi óvónői állásra pályázatot hir-
detek. Fizetés a törvényben megállapított kész-
pénzjárandóság és a törvényes lakbér. 

Képesítést, családi körülményeket, erkölcsi 
életet, előzetes működést és a kommunizmus 
alatt i magatar tás t igazoló okmányokkal felsze-
relt kérvények alulírott felügyelőbizottsági el-
nökhöz adandók be. A kérvények benyújtásának 
végső határideje ezen hirdetménynek a Nénta-
nítók Lapjában való megjelenése után számított 
10 nap. Bölcske, 1924 március 6. Béres Miklós. 

A megüresedett felsődabasi róm. kath. kán-
tori állásra, a jogosult és nyugdíjazott taní-
tók április 6-ig pályázataikat alulírt plébános-
hoz adják be. Az állás nyugodt, csendes. Fize-
tés: lakás, stóla, párbér. Felsődabas. Magurá-
nyi József plébános. 

Pályázat a szentgáli református I. kántor-
tanítói állásra. Javadalom: Készpénz: 1699.70 
kor. (52.48 kor. legátustartásdíj bennfoglal-
tatik). Államsegély. Személyi pótlékok: 11.532 
négyszögöl szántóföld. (Évi haszonbére 1750 
kg búza és 1750 kg rozs.) Ezért 299 kor. levo-

natik. 10 q rozs, 10 ürméter tűzifa beszállítva, 
szükséghez képest felvágva. Lakás: 3 szoba, 
konyha, kamra, melléképületek. Ha a minisz-
térium a régi díjlevél, illetve az ú j javadalmi 
jegyzőkönyvben foglaltnak kiszolgáltatását kö-
veteli, a személyi pótlékok abba betudandók. 
Adókivetési, lezárási és egyéb munkálatokért 
évenkint 336 kg rozs-árpa. 

Kötelessége: az egyházi törvények, szabály-
rendeletek, díjlevél, helyi szokások által előírt 
mindenféle orgonista-kántortanítió és egyház-
jegyzői teendők. Énekkarvezetés. Belmissziói 
és egyházépítő munkákban részvétel és lel-
késznek segédkezés. A tankötelesek templomba 
vezetése. 

Pályázati okmányok: oklevél-, szolgálati-, 
más egyházmegyéből eskütételi-, orvosi-, kom-
munizmus alatt i magatartást igazoló hatósági 
és lelkészi-, születési-, házasságkötési-, családi 
viszonyokat feltüntető-, az egyházi törvény 
VI, 21. §-ában megkövetelt képesítést már 
most igazoló bizonyítványok — pályázat meg-
jelenésétől számított 10 nap a la t t — visszakül-
dési postabélyeggel, a veszprémi ref. egyház-
megye esperesi hivatalához Alsóörs (Zala 
megye) küldendők. Az állás azonnal elfogla-
landó. 
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Kecskemét th. város községi iskolaszéké pá-
lyázatot hirdet két belterületi és egy, esetleg a 
pusztáról a városba való beválasztás vagy idő-
közben történt változás folytán megüresedő 
több külterületi férfitanítói állásra. 

Javadalom: 1. A belterületi tanítóknak az er-
vényben levő törvények és szabályok szerinti 
fizetés és lakbérilletmény. 2. A külterületi ta-
nítóknak ugyanazon szabványok szerinti fize-
tés s amennyiben azonnal végleges székhelyre 
oszthatók be, mintegy két hold föld haszonélve-
zete, a 136.000/923. sz. VKM. rendelet szerinti 
megterheléssel, természetben való lakás és ez 
idő szerint 80 kg tiszta búza mindenkori tőzsdei 
középárának megfelelő, fűtés és- és tisztogatási 
átalány, melyért a tanító az iskola napi és évi 
tisztogatását s a város által szolgáltatott tüzelő-
anyagból téli fűttetését is ellátni köteles. H a a 
pusztai tanító egyelőre még nem végleges szék-
hellyel bíró pusztai állásra osztatnék be, úgy 
az említett szabványok szerinti fizetést, sza-
bályszerű lakbért s a két hold föld helyett két 
métermázsa tiszta búza illetményt, illetve meg-
felelő, a városi tanács által megállapítandó 
készpénz megtérítést kap. Ha a megválasztott 
külterületi tanító földi illetményben is részesül, 
a javadalmát képező földből V» holdat köteles 
faiskola céljaira használni. A megválasztottak-
nak kötelességük a nekik kijelölt iskola okta-
tási és egyéb ügyeinek szabályszerű ellátása s 
az ismétlőiskolai oktatás teljesítése. A szabály-
szerűen felbélyegzett kérvényhez melléklendők: 
születési bizonyítvány, oklevél, szolgálati bizo-
nyítvány, legújabb keletű tisztiorvosi bizonyít-
vány, illetőségi bizonyítvány, valamint hiteles 
igazoló irat a kommunizmus alatti magatar tás-
ról. Csak kellően felszerelt kérvények vétetnek 
figyelembe. A pályázatok folyó évi ápr. 10-ig 
bezárólag Faragó Béla iskolaszéki elnök címére 
küldendők. 

Dévaványa református iskolaszéke a lemon-
dás folytán megüresedett X. tanítói ál lásra 
pályázatot hirdet. Fizetése: helyi javadalom, 
államsegély, lakbér törvény szerint. Menekül-
tek, B-listások előnyben részesülnek. Nőtanítók 
kellően felszerelt kérvényei a hirdetés megjele-
nésétől számított 10 napon belül adandók be. 
Lakásról az iskolaszék nem gondoskodik. Állás 
a választás után azonnal elfoglalandó, melynek 
elmulasztása a választást megsemmisíti. 

A terestyénjákfai (Vas m.) ág. h. ev. leány-
gyülekezet a nyugdíjazás folytán megüresedett 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javada-
lom: 2 (két) szobából, konyhából, a szükséges 
mellékhelyiségekből álló lakás kerttel és törvé-
nyes készpénzfizetés. Kötelességek híványsze-
rűek. Kommunizmus alatti magatartás igazo-
landó. Határidő a lap megjelenésétől 10 nap. 
Válaszbélyeg küldendő. Lelkészi hivatal, Urai-
ú j fa lu (Vas m.). (865) 

A kemenesmagasii (Vas m.) ág. h. ev. egy-
házközség II. sorszámú kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. A megválasztott tanító köte-
lessége: a reábízott elemi és ismétlő tanulók 
tanítása, kántorizálás, tevékeny belmissziói 
munka, i f júsági énekkar és jegyzőkönyvek ve-
zetése. Javadalma: szép 3 szobás lakás, kert, 
662 korona és megfelelő államsegély. Kommün 
alat t tanúsított magatartás igazolandó. Pályá-
zati határidő a hirdetés megjelenésétől számí-
tott 10 ik nap. Szabó István ev. lelkész. 

Pécs szab. kir. város kegyurasága alá tartozó-
szigeti külvárosi plébániánál megüresedett kán-
tori ál lásra Pécs város polgármestere pályáza-
tot hirdet. 

Az állás kezdő javadalmazása 1. állami rend-
szerű XI. fizetési osztállyal egybekötött illetmé-
nyek. 2. szabályszerű lakáspénz. 3. igényjogosult 
családtagok után évi 1600 K családi pótlék és 
kedvezményes ellátás. 

Az ál lásra kinevezett kántor 5 évi szolgálat 
után a X. fizetési osztály legalacsonyabb foko-
zatába, szabályszerű várakozási idő elteltével 

-magasabb fizetési fokozatba, majd a X. fizetési 
osztályban eltöltött 10 évi szolgálat u tán a IX. 
fizetési osztály legalacsonyabb, majd ismét m a -
gasabb fokozatokba lép elő. 

A pályázók képesítését, előző szolgálatukat,, 
életkorukat igazoló okmányaikkal, valamint er-
kölcsi magaviseletüket, politikai megbízhatósá-
gaikat, továbbá a forradalom, proletárdiktatúra, 
esetleges megszállás alat t i magatartásukat iga-
zoló hatósági bizonyítvánnyal, egészségi állapo-
tukat igazoló hatósági orvosi bizonyítvánnyal 
felszerelet kérvényeiket Pécs város polgármes-
teréhez március 31. d. u. 5 óráig nyúj tha t ják be.. 

Az orgona és énekpróba április 1-én d. e. 11 
órakor fog a szig. külv. plébániatemplomban 
megtartatni . 

A liszói (Somogy megye) kath. iskolaszék a 
nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 15 kat.-
hold és 1486 négyzetöl föld. Ebből 2 hold 645 
négyzetöl rét, 25 mérő rozs, 17 mérő búza, 10 akó 
bor, 4 öl fa. Javadalma 36 q. búzaegységben van 
értékelve, a többi államsegély. Két szobás lakás, 
mellékhelyiségek. Kötelességei díjlevél szerint.. 
Pályázati határidő március 24. Személyes meg-
jelenés. Választás március 26. d. e. 10 óra. Úti-
költség nem téríttetik meg. Pályázatok a so-
mogyszentmiklósi plébániára küldendők. (860) 

A nagykanizsai izr. felső kereskedelmi isko-
lánál a könyvvitel-levelezés vagy . mennyiség-
tan-fizika tanszéke betöltendő. Javadalmazás, 
mint az államnál. Az állás április 1-én elfog-
lalható. Pályázhatnak felekezetre való tekintet 
nélkül tanárok vagy tanárjelöltek. Nagykani-
zsa, 1924 mádcius hóban. Az izraelita hitköz-
ség iskolai szakosztálya. 

A szarvasi izraelita iskolaszék pályázatot h i r -
det egy férfi-tanítói állásra. Javadalmazás tör-
vényes. Pályázati határidő 1924 március 26. 
Izraelita iskolaszék. 

A csáí'ordi rk. iskolaszék a II. és III . osztály-
tanítói állásokra pályázatot hirdet. Javadalmar 
egy bútorozott szoba, illetve lakáspénz és lakás-
pénzpótlék, 4 m3 fa, törvényes alapfizetés, a 
többi államsegély. Kommün alatti viselkedést 
igazoló okmány csatolandó. Pályázhatnak fér-
fiak és nők. A pályázók kéretnek, hogy kérvé-
nyüket helyesen szereljék fel. Kérvények márc. 
25-ig Schneller Jenő isksz. elnök Zalaszentgrót 
címre küldendők. (858) 

A debreceni róm. kath. elemi népiskolánál 
két tanítói állásra a törvényszabta javadalom-
mal pályázat hirdettetik. Á szükséges okmá-
nyokkal fölszerelt és az iskolaszékhez címzett 
kérvény március 20-ig Dr. Lindenberger J á -
nos iskolaszéki elnökhöz küldendő. Elnökség. 
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A hidasi (németfalui) evang. iskolához jelen 
hirdetmény megjelenésétől 8 nap alatt németül 
tudó oklveles tanítók pályázhatnak a II. sorsz. 
állásra. Fizetés: 100 K pénz, 240 K lakbér és 20 
K kertilletmény. Ev. Iskolaszék Hidas, Ba-
ranya megye. (856) 

A noszvaji róm. kath. tanítói állásra pályáza-
tot hirdetünk. Javadalma: természetbeni lakás, 
házikert; a fizetés 10°/o-a az iskolafenntartó 
pénztárából, a többi államsegély. Felszerelt kér-
vények e hirdetés megjelenésétől számított 10 
nap alatt Pathy János iskolaszéki elnök címére 
Biikkzsérc (Borsod) küldendők. Válaszbélyeg. 

Alsódabasi róm. kath. kántortanítói állásra 
április 3-ig bezárólag pályázat hirdettetik. Sze-
mélyes bemutatkozás és énekpróba ápr. 3-án d. 
e. 10 és d. u. 4 óra között. Választás 6-án. Az 
ál lás virágvasárnap előtt elfoglalandó. Java-
dalma: kétszobás lakás, egy negyed k a t hold 
kerttel. Párbér a hívektől egy pártól fél po-
zsonyi mérő rozs. Stóla: A kántorális földekből 
húsz kat. hold. Szóval: a törvényes fizetésre ki-
egészített illetmény. Javadalma után minden 
adókat, az ármentesítésit is, fizetni köteles. A 
földek ez évre részben kiadva. Állásbeli köteles-
ségei díjlevél szerint. Forradalmak alatti maga-
tar tás lelkészileg igazolandó. Útiköltség nem té-
ríttetik meg. Válaszbélyeg csatolandó. Róm. 
kath. Iskolaszék. (868) 

A mikófalvai róm. kath. iskolaszék a megüre-
sedett férfitanítói állásra pályázatot h i rde t Fi-
zetés törvényszerinti, lakás természetben. Köte-
lesség a III—VI. osztály, az ismétlősök okta-
tása, az i f júsági testnevelést és iskolánkívüli 
népoktatását vezetni. Állás egyházhatósági 
megerősítés után elfoglalandó. Sem utazási, sem 
költözködési költség nincs. Személyes megjele-
nés előnyös. A felszerelt kérvények (kommün 
alatt i viselkedés is) válaszbélyeggel ellátva. 
Róm. kath. iskolaszékhez küldendők. Mikófalva, 
Heves megye up. Bélapátfalva március 31-ig. 

(867) 

Kalocsa r t város rk. iskolaszéke a Negyven-
szállási osztatlan iskolánál nyugdíjazás folytán 
•megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom törvényes: az 5205/924.—VIII. c. ü. o. 
V. M. rendelet szerint helyi és államsegély; ter-
mészetbeni lakás 404 négyszögöles kerttel. Állás 
értesítésre azonnal elfoglalandó. Csak férfi-
tanítók pályázhatnak. Kántorságban jártasak s 
B-listások, e körülmények igazolásával előny-
ben. Határidő márc. 25. Teljesen felszerelt kér-
vények. Huber Lipót apát-kanonok, plébános, 
iskolaszéki elnök címére válaszbélyeggel kül-
dendők. (866) 

A csataljai róm. kath. iskolaszék az újonnan 
szervezett államsegélyes negyedik tanítói ál-
lásra pályázatot hirdet.^ Fizetés törvényszerű. 
Német nyelv tudása szükséges. Kántoriakban 
jártas előnyben részesül. Határidő március 25. 
Iskolaszék. • (864) 

A mezőnagymihályi (Borsod vm.) ref. máso-
dik tanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalom törvény szerint. Orgonázni tudó, nőtlen 
férfiak, menekült, B-listás egyének előnyben. 
Válaszbélyeggel ellátott okmányok a refor-
mátus lelkészi hivatalhoz küldendők. Határidő: 
megjelenéstől számítót nyolc nap. 
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A vidi evangélikus, osztatlan, államsegélyes 
iskolánál megüresedett tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Határidő a lap megjelenésétől tíz 
nap. Á kántoriakban való jár tasság megkíván-
tatik. A kommunizmus alatti magatar tás iga-
zolandó. Az állás azonnal elfogalandó. Lelkészi 
hivatal, Nagyalásony (Veszprém megye). 

Omány (Borsod m.) újonnan szervezett II. rk. 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés ál-
lamsegéllyel törvényes. Lakáspénz. Kérvények 
„Esperesi Hivatal Sáta" küldendők. Határidő 
április 1. (863) 

» 
Százhalombattai róm. kath. kéttanerős iskolá-

nál kántortanítói állásra április 2-ig pályázat 
hirdettetik. Javadalma törvényes. 2000 négy-
szögöl ingatlana bérbeadva 2 q. búzáért még 
két évre. Lakása természetben. Kötelességei díj-
levélben. Kommunizmus alatti magatar tás plé-
bános által igazolandó. Kántorpróba április 3-án 
d. e. 9 órakor. Egyházhatósági megerősítés után 
állás azonnal elfoglalandó. Válaszbélyeggel fel-
szerelt kérvények Iskolaszék Százhalombatta, 
Fejér m. küldendők. 

A rábakecöli r. kath. iskolaszék a II. tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetése törvényes, 
államsegélyes. Kérvények március 22-ig iskola-
szék Rábakecöl, Sopron m. címre küldendők. 
Állás azonnal elfoglalandó. 

Elemi iskolánkhoz keresünk orgonálni tudó 
tanítót. Fizetése törvényes, államsegéllyel. Nők 
is pályázhatnak. Pályázati határidő május 1. 
Izr. hitközség elnöksége Csurgó, (Somogy m.). 

H I R D E T É S E K 
A hirdetésekben közöltekért a szerkesztőség 

nem vállal felelősséget. 
Ref. temetési énekek 5000 koronáért (előre 

beküldendő) még kapható. Fövenyessy, Bor-
sodgeszt, posta Sály. 

Intelligens nevelőnőt keresek 5 és 2 éves 
fiaim mellé, aki a házkörüli könnyebb mun-
kák elvégzésében nekem is segítségemre lenne. 
Sürgős ajánlatokat kér Szuprics Jenőné, Ger-
jen. 

Egy jóhangú, szegény tanítójelölt legrövi-
debb időn belül ajánlkozik valamelyik refor-
mátus egyházhoz helyettes- vagy kisegítő taní-
tónak legalább vizsgáig, esetleg segédkán-
tornak. Cím a kiadóhivatalban. 

Cserél lakással csepeli állami tanítónő. Ste-
gena Andor Csepel. 

Állás nélküli növendékeim jelentkezzenek 
azonnal. Bakó I rma Hódmezővásárhely. (844) 

Cserél tanítónő városból, közel Pesthez Duna 
melletti városba, bővebbet levélbe. Braunvorth 
Katica I. Szent János-utca 12. 

Harmóniumot vennék. Zajácz Gyula hitoktató 
Diósgyőr. 

Keresek egy jókarban levő harmóniumot 
Ajánlatok ármegjelöléssel a kiadóba kéretnek. 

Néptanítók Lapja 
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Kérem azon kartársakat, kik a tanítóképzőt 
1904-ben Losoncon végezték, hogy a 20 éves ta-
lálkozó megbeszélése végett címöket velem tu-
datni szíveskedjenek. Buchta János tanító, Bán-
szállás, up. Center, Borsod m. (859) 

Kispesti állami tanítónő cserélne Pécsre, 
Győrbe, esetleg Szombathelyre állami tanerő-
vel. Ajánlatok „Tanítónő Pápa, ev. iskola" 
eímre. 

Állásom értéke 50 értékegység. Cserélnék ha-
sonló r. k. flliális vagy községi állással Balaton-
vidékről. Vasút vagy város közelsége" előny. 
Részletes ajánlatokat „Csere" jeligére kiadóba 
kérek. (851) 

Húsvéttól a tanév végéig róm. kath. oki. — 
kántorságban jártas — tanítót keresek, ki he-
lyettesítene. Koszt, lakás, stóla és 1 q. búza ára 
havonta. Ajánlatokat Ballagó Gyula kántornak 
Pusztamonostorra (Szolnok m.) küldendők. 

Erőshangú, értelmesen éneklő, tanulni sze-
rető, zenei érzékkel bíró segédkántort keresek. 
Beleznay Mór főkántor, Jászberény. Fizetés 
megegyezés szerint. 

Hat, iskolás gyermekeknek való kis színda-
rabja Gyökössy Endrének, a „Gyermekszínház" 
csakis utalványon 3000 koronáért Vilmos csá-
szár-út 25, Művészeti osztálynál megrendelhető. 

PIÓCÁT 
állandóan vásárolunk. 

Felvilágosítást, árat közöl 

„ A Q U A R I U M" 

piócakereskedés 

Budapest, IX, Kalvin-iér 8. sz. 

15—16. szánig 

Egy közönséges jó karban lévő harmónium 
eladó. Németh Imre tanító, Bogyoezló Sopron 
vármegye. (872) 

Cserélek Kiskőrösről, férfivel vagy nővel. 
Helyben polg. fiú- és leányiskola. Cím a kiadó-
hivatalban. (862) 

Cserél Gyürke Ilka állami óvónő Solymárról 
(Budapesttől 1 óra vasúttal) nagyon szép ter-
mészetbeni lakással, a főváros közelébe villamos 
mentére egészségi szempontbból. (857) 

Murgács Kálmán 14 dala négyes férfikarra, 
15.000 korona előzetes beküldésével Művészeti 
osztálynál, Vilmos-császár-út 25 megrendelhető. 

Bujdosók, Pápai diákok, Gyüttment, Borban 
az igazság, Ki a legény a csárdában című egy-
felvonásos színdarabokat darabonkint 2000 ko-
rona és portó előzetes beküldése után Művészeti 
osztály, Vilmos császár-út 25. megküldi. 

Keresek jó karban lévő harmóniumot. Aján-
atokat ár és gyártmány megjelöléssel. Lencz 
kántortanító Pusztamagyaród. (Zala.) (870) 

Vaday József igt. Tananyagbeosztása I—VI. 
oszt., vezérkönyvei és nála kapható tankönyvei 
mai árjegyzékét szíveskedjék közvetlen a szer-
zőtől kérni Pestszentlőrinc, Benedek Elek-u. 8. 
Bérmentve küldi. (871) 

Most j e l e n t m e g ! 
Az „ ISKOLAI S Z Í N P A D " 1. száma. 

Szerkeszti: Tárnái István. 

M Á R C I U / 15. 
Teljesen kidolgozott hatásos műsor. 

A l a p á r a 1 k o r o n a . 
G A R D O S J Ó Z S E F könyvkiadóhivatala 

DEBRECEN. 

Iskolai és óvodai ünnepélyek rendezésénél megbecsülhet 
tetlen szolgálatokat tesz a kiadásomban most megjelent: 

Isko la i é s óvoda i ünnepé lyekre Irt 

HAZAFIAS, LELKESÍTŐ JELENETEK, 
SZAVALATOK ÉS GYERMEK* 

S Z Í N D A R A B O K GYŰJTEMÉNYE 
Irta és összeállította: 

O L E X Y N É M A Y E R I R É N , 
taní tónő és óvónő. 

A gazdag és változatos tartalmú könyvecske régen 
érzett hézagot pótol és minden iskolai könyvtárnak 
nélkülözhetetlen. A r a ma I-r.COG k o r o n a . 
Iskolák, tanítók 14.000 kor. beküldése esetén bérmentve 
kapják, utánvételes rendelésnél a portó fel lesz számítva. 

Hazafias üdvözlettel 

F E R E N C Z I B. k ö n y v k e r e s k e d é s e 
M I S K O L C . 

Rieger Ottó orgonagyár 
BUDAPEST, 

X., SZIGLIGETI-U. 29. 
(Rákosfalva). Tel. J. 93—45. 

U J O W B O R I R Ü M T , 

valamint homlokzat-sipok 
száll í ását és orgonajaví-
tásokat m é r s é k e l t árban, 
szakszerű és művészi kivi-

telben elvállalunk. 

Néptanítók Lapja 
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Műkedvelő és ifjúsági színdarabok: 
Bakács Tibor dr.: Az egyetlen. Népdráma 

3 felvonásban 1.50 
Csite Károly: Legény furfang. Népszínmű 

3 felvonásban 2.— 
— — Tóth Lidi. Népszínmű 1 fel-

vonásban 2.— 
— 7— Piros alma. Népszínmű 3 

felvonásban 2.— 
A bíró leányai. Falusi víg-
játék 3 felvonásban 2.— 

Géczy István: Ki a legény a csárdában. 
Falusi komédia 1 felv. —.60 
A pápai diákok. Ünnepi 
játék Petőfi életéből —.60 
A gyüttment. Falusi tör-
ténet 1 képben —.60 

Gulyás József: Bujdosók. Hazafias szín-
játék 1 felvonásban —.60 

Gyökössy Endre: Gyermekszínház. 6 kis 
színjáték gyermekeknek 1.50 

Hazafias Színpad. 4 egyfelvonásos darab 
if júsági (iskolai) és műkedvelői előadá-
sokra 4.— 

Muraközy Gyula: Mama mesél. Gyermek-
színjáték —.30 

Okos Gyula: A jó gyermekek várják 
Jézust! Vallásos gyermekszínmű —.50 

Vályi Nagy Géza: Angyali vigasz. Kará-
csonyi játék 1 felvonásban. Zenéjét sze-
rezte Murgács Kálmán 2.40 

Voith György: Jézus. Mysterium. 3 játék-
ban 1.50 
A szorzószám 1924 március 15-én 4600, tehát 

1.— K alapár jelenleg 4600 koronával egyenlő. 
A könyvek kaphatók (a postai szállítás csak 

utánvéttel eszközölhető): 

KÓKAI LAJOS könyvkereskedésében 
Budapest IV, Kammermayer Károly-utca 3. sz. 

Mg E , 

a s É i 
I • e a a » 

• T O R O N Y O R A C Y A P 
vi.S2iv-u.32. t'L.I5V3*I 

Iskolapadok, iskolabútorok, torna-
szerek, atlétikai cikkek gyártása 
LOPOS GYULA Budapest, III, Bécsi-út 85. sz, 
Telefon: 113—44. Köl t ségvetés d í j m e n t e s . 

Az áj testnevelés i törvényhez! 
A magyar 

torna- és sport-irodalomról 
összeállított, legújabb teljes és pontos jegyzéke* 
met, kívánatra díjtalanul, készségesen megküldöm 

az aziránt érdeklődők részére. 

KÓKAI LAJOS könyvkereskedése 
Budapest, IV., Kamermayer K4roly<utca 3. szám. 

Szemzéa alá v a l ó 

V A D O N C O K 
alma, körte ezrét 200 ezer, áttüzdelésre 100 ezer, 
mahaleb, szilva, vadsárga és őszibarack, birs és 
ducint 50c/o felárral. GLEDtTSCHIA- és AKAC-
CSEMETÉKET 150 ezer koronáért, viszonteladók* 
nak engedménnyel, a feleár beküldése ellenében, 
megbízhatóan utánvéttel szállít gyümölcsfát anya= 

fáknak is, N O V O T H N Y F A I S K O L A 
RÁKÓCZIFALVA (Szolnok mellett) 

AZ ELEMI NÉPOKTATÁS 
ENCIKLOPÉDIÁJA 

Szerkesztette : 

KÖRÖSI HENRIK És SZABÓ LÁSZLÓ 
H á r o m kötet 

A r a díszes é s tartós kö tésben 
1 8 4 . 0 0 0 korona. 

Megrendelhető 
négyhavi részlettörlesztéssel is 

K E L E M E N D. é s T Á R S A 
könyvterjesztési vállalatánál 

B U D A P E S T , IV , Egyetem»utca 4. s z á m . 

A i Elemi N é p o k t a t á s Enc ik lopéd iá jában 
össze vannak foglalva mindazok a pedagógiai 
és közigazgatási ismeretek, melyekre egy mo» 
dern magyar néptanítónak szüksége van. Te* 
kintve a magyar pedagógiai irodalom felette 
szegényes voltát — különösen a népoktatás 
terén — méltán mondhatjuk, hogy ez az En» 
ciklopedia hézagot pótol s hatalmas eszköze 
lesz a néptanító munkájának. 
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C S A 1 A D I - I S K O L A I -
S Z Í N H Á Z I M O Z I T 

AKAR? ÍRJON? 
H A T S C H E K F A R K A S H O Z B P H T 

IV. K Á R O L Y K Ö R Ú T 2 6 . 

ISKOLAI 
F A L S T É R K É P E K ! 

Dr. Kogutowicz Károly 
egyet, tanár: 

MAGYARORSZÁG 
POLITIKAI FALITÉRKÉPE 

a tr ianoni b é k e k ö t é s e lő t t é s után. 
Mérték 1: 500.000. Nagysága 120X190 cm. 
Készítette a M . Kir. Állami Térképészet. 
Miniszteri engedélyezés száma 37995/1922. 
Ez a térkép te l jesen új rendszerű pol i -

t ikai fa l i térkép. 
Á r a : 

felvonatlanul K 4 0 . 0 0 0 
vászonszegélyekkel, összehajth. „ 100.000 
lécekkel 120.000 

Árváltoztatások joga fenntartva! 
Kapható : 

KŐKAI LAJOS könyvkereskedőnél 
Budapest IV, Kamermayer Károly-utca 3. sz. 

FAISKOLÁJA.SZŐLŐ- É8 BORCAZOASÁGA ÁJA.SZOLŐ-ES BORS 
CZEGLÉD 

KERTMŰVÉSZETI-és TELEPÍTŐ ÍKÖDA: 
BUDAPEST 

| IV.FERENCIEK-TERE 3 . F É L E M E L E T 
TELEFON: H Ú S Z 6 Z E R - a 7 . 

K É R J E N Á R J E G Y Z É K E T . 

Magyar Tudományos Társulatok Sajlóvállalata Rt. Budapest , Múzeum-körűt 6. — Igazgatta : Szabó T . István. 

ORSZÁGH SÁNDOR 
ÉS FIA 

orgona- és harmoniumgyár 
R á k o s p a l o t a - Ú j f a l u 
E ö t v ö s u t c a 93. s z á m 

Budapest mellett 
a nyugati pályaudvartól a C 

kocsival a végállomásig. 

Fittler Sándori 
Orgona-, orgonasíp- és 

harmóniumkészító vállalata 
P E S T E R Z S É B E T 

Erzsébet-utca 23. szám. 
Vállalja modern új orgonák ké- | 

szítését művész i kivitelben. 
Régt orgonák átalakítását és ja-

ví tását . 
Mindennemű orgonasípok speci-

ális készítését és szállítását. 
Szívó- és nyomórendszerű har-
móniumok készítését és javítását. 
Költségtervezettel készséggel szolgálok 

A S a p I t t a t o t t 1910-ben. 

Alapíttatott 1861-ben. 
Válla! új orgonákat, homlckzatsípokat, 

(vülsnyeróre, cső 
rendszerre), művészi kivitelben. 

Váradi Miklós és társa Barakovits 
m ü o r g o n a s é p i t ö k 
R á k o s p a Í o t a ; Ű j f a l a 

(Budapest mellett) 
K l a p k a György-u tca 52. 
Készítünk pneumat ikus és elektromos 
rendszerű orgonákat bármilyen nagy-
ságban és kivitelben. Úgyszintén mo-
dern gépezetes orgonákat . Mindennemű 
orgonasípokat és elektromos fujtató-
berendezéseket stb. Vállalunk javításo-
kat, átépítést, tisztítást, hangolást és 
orgonák jókarbantartását . Tervekkel és 
költségvetéssel készséggel szolgálunk. 
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Néptanítók Lapja 
Szerkeszti és kiadja a magyar királyi vallás* és közoktatásügyi minisztérium. 

SZERKESZTŐSÉG : M. kir. vall.- é s közokt. miniszt. 
Budapest V, Báthory-u. 12. III. em. 20. — Tel . : 68-18. 

KIADÓHIVATAL: M. Tud. Társ. Sajtóvállalata Rt. 
Budapest VIII, Múzeum-körűt 6. — T e l . : J. 72-06. 

Megkaphatja minden elemi népiskola, tanító-és kisdedóvóképzőintézet, 
nemkülönben valamennyi egyházi főhatóság, tanfelügyelőség és tanfel-
ügyelői kirendeltség. A lap megküldése iránti kérelmek az elemi népiskola 
fennállását igazoló s az illetékes tanfelügyelő által láttamozott községi 
előljárósági bizonyítvánnyal együtt a Néptanítók Lapja szerkesztősége-
hez (Budapest V, Báthory-ufca 12. III. em. 20.) küldendők. A helység 
(a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

E lő f i ze té s i ár: Negyedévre 8000 K. — Egyes szám ára minden 
megkezdett ív után 55C K. Negyedévnél több időre előfizetést nem 
fogadunk el. — Az e lő f i ze té s i dijak a k iadóhivata lba küldendők. 
Hirdetések á r s z a b á s a : Pályázati apróhirdetések: Hivatalos 450 K. 
magán 650 K szavankint. Üzleti hirdetések díjszabás szerint. — A h i r -
detés i d í jak a kiadóhivatalnak e lőref lze tendők é s a h irdetések 
s z ö v e g e i s oda küldendő. — Kéziratokat nem adunk v i s s z a . 

T A R T A L O M ; Lukács Gyöigy ; Népegészségügy Magyarországon. (I.) — Frank Antal dr.: Napjaink pedagógiai 
•szükséglete. (Befejezés.) —A hazai tanügyi lapokból.— A külföldi tanügyi lapokból: Taní tók és a nyilvánosság. _ A tör* 
ténelemtanítás az elemi iskolában. — Hirek; A középiskolákról szóló törvényjavaslat tárgyalása a nemzetgyűlésen. 
(Klebelsberg Kunó gróf vallás* és közoktatásügyi miniszternek az általános vitát bevezető beszéde.) — A Nép* 
-tanítók Lapjáért. — Egyesületi élet. — Irodalom. — Tanítók tanácsadója. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — 

Hirdetések. 

Népegészségügy Magyarországon. 
I r t a : Lukács György, ny. miniszter.. 

I. 
Még a vallás is azt taní t ja , hogy az élet a 

legfőbb javunk. Az emberi élet, és a mi annak 
előfeltétele, az emberi egészség, nemcsak az 
egyesre nagy kincs, hanem a hazára is, amely-
nek sorsát polgárai alakítják. S ha valaha volt 
az egészségnek nagy jelentősége, soha nagyobb 
nem volt, mint napjainkban, amidőn a hosszú 
romboló háború és az utána következett mos-
toha viszonyok az emberi egészséget oly hátrá-
nyosan befolyásolták. Emberanyagunk java: 
a fiatalok, erősek és egészségesek vagy a csata-
tereken halt hősi halált, vagy megrokkant, leg-
alább is erejében megfogyatkozott. A háborús 
évek alatt a születések száma nagyon meg-
csappant. A bekövetkezett rossz táplálkozási és 
lakásviszonyok pedig az egészségre a legkáro-
sabb visszahatással vannak. A jelen tehát na-
gyon megnehezíti az egészség megóvását, vi-
szont a jövő sürgősen v á r j a erőteljes, egészsé-
ges magyar nemzedékek sorompóba állását. 

Sajnos, az egészség, általában az emberi élet 
mindennél értékesebb voltának tudata még 
most sem hatotta át kellőleg társadalmunkat, 
még mind mostanáig sem tudott közmeggyőző-
déssé érlelődni. Pedig nincs nagyobb kincsünk 
az egészségnél, éppen azért az erre fordított 
költségeket nem szabad sajnálnunk és semmin 
sem szabad kevésbbé takarékoskodnunk, mint 
az egészségen. 

Ha egyszer tisztában vagyunk azzal, minő 
nagy nemzeti kincs az egészség, a tennivalók 
sorát nem nehéz megállapítani. Elsősorban az 
a felvilágosító munka a fontos, amelynek hiva-

tása, hogy az egyetemes nagy népártalmak: a 
tuberkulózis, a venerea és az alkoholizmus 
egészség- és életrontó veszedelmét a legszéle-
sebb körben ismertekké tegye és az ezektől 
való óvakodás tudnivalóira mindenkit kitanít-
son. A nemi betegségek azért nagyon veszedel-
mesek a fa j szempontjából, mert az ember-
anyag minőségét már világra jöttekor támad-
ják meg, nemcsak a jelenben pusztítanak, ha-
nem gyanútalan jövendő nemzedékekbe viszik 
bele a pusztulás mérgét. Az iszákosság a lelki 
elzüllésnek és a testi bajok egész sorozatának 
szülőanyja, azonkívül nagy alkalomszerzője 
a mindennemű bűnözésnek. Nemi betegségek 
és alkoholizmus az emberi szervezet megrontá-
sán és csirájában való elsatnyításán karöltve 
munkálkodnak. A tuberkulózis napról-napra 
szakadatlanul, megállás nélkül rombol, szünte-
len pusztításai mellett eltörpül a legvéreng-
zőbb háború embervesztesége is. A tuberkuló-
zis roppant elterjedtségénél és annál fogva kü-
lönösen veszélyes, mer t fertőző természetéről 
nagyon nehéz meggyőzni az embereket, már 
csak azért is, mert nagyon lappangó és évekre 
terjedő a betegség fejlődése. A tuberkulózis 
azonkívül lakásbetegség. A nyirkosság, nap-
világhiány, szellőzetlenség, túlzsúfoltság meg-
annyi melegágya a tuberkulózisbacillusnak. 
S a mi derék jó magyar népünket roppant 
nehéz a lakáshigiéne életbevágó fontosságá-
ról meggyőzni, úgy, hogy noha az évnek java-
részét az Isten szabad ege alatt tölti, mégis 
talán még súlyosabban nyögi a rossz lakással 
járó ár talmak átkát, mint a túlzsúfolt városi 
lakások proletárjai. 

A hosszú háború a nagy népártalmakat még 
fokozattabbakká tette. A hirtelen összeroppa-
nás és a hadsereg felbomlása folytán lehetet-
lenné vált gondos és folyamatos leszerelés ré-

V*! 
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vén meggátolni a harcterekről visszaözönlő 
katonák által magukkal hozott venereás ártal-
mak tovaterjedését. A táplálkozási és lakásvi-
szonyoknak a háborút követő időkben előállóit 
jelentékeny megrosszabbodása pedig nagyban 
felfokozta a tuberkulózis fertőző hatását. Amíg 
például Budapesten a háború előtt 3:6 gümő-
kór okozta halál esett ezer lélekre, a háború 
után ez az arány felszökött 4:6-ra, ami azt je-
lenti, hogy évenkint majdnem minden kétszá* 
zadik emberre rákerül a sor. 

Még szomorúbb kép tárul elénk, ha a buda-
pesti kerületi munkásbiztosító pénztár statisz-
tikai adatait vesszük szemügyre. Ez a statisz-
tika azt mutat ja , hogy 
1916. évben az igényjogosult pénztári tagok közül 24'9°/o 
1917. „ „ „ „ „ „ 25-40/0 
1918. „ „ „ „ , „ „ 20-60,0 
1920, „ „ „ „ „ „ 27-80o 
1921. „ , „ „ „ „ 290/0 
volt gümőkóros. A pénztár munkaképtelen be-
tegei közül 

1916-ban 22"80/o 
1920-ban 32'6°/o 
1921-ben 370/o 

volt tüdővészes. 
A küzdelmet tehát nem szabad abbahagyni, 

sőt hatványozottan és fokozottan kell folytatni. 
Csüggedni annál kevésbbó szabad, mert sa já t , 
példánkból tudjuk, hogy a fáradozás nem I 
hiábavaló. A világháború kitörése előtt alig 
két évtizedre terjedő tevékenységgel sikerült a 
tuberkulózisban való évi elhalálozások számát 
80.000-ről 60—65 ezerre leszállítani. Persze a há-
ború nagyon visszavetett bennünket. A csonka 
országban leromlott emberanyaggal, meg-
fogyatkozott gazdasági erővel és a drágaság 
százfejű hydrájával állunk szemközt, tehát 
sokkal súlyosabb viszonyok között kell ered-
ményért küzdenünk mint azelőtt. 

A tuberkulózis egymaga mintegy harmad-
félszer annyi emberéletet pusztít el mint az 
összes többi fertőző betegségek — tífusz, himlő, 
vörheny, difteritisz stb. — együttvéve. A tu-
berkulózisban való elhalálozások száma az 
összes elhalálozások egy heted részét teszi ki. 
Tessék meggondolni, a nyomor és szenvedés 
mily iszonyú tömegét zúdítja ez az óriási pusz-
tulás a társadalomra! És gazdaságilag is mily 
rettentő átok a tüdővész. Az az évenkint el-
pusztuló sok ezer tüdővészes évek során át, 
át lag 6—8 éven keresztül sinlődik munkaképte-
lenül, míg szenvedéseitől meg nem vált ja a 
halál. Ez az évekig tartó munkátalan sinlődés 
pedig épipen a legmunkabíróbb korra esik, 
mert. tudvalevően a tüdővész a 20. és 30. év 
közötti életkorban pusztít leginkább. Már most 
az átlagos keresetet csak 400 arany koronára 
téve, milyen horribilis a nemzet és a családok 
vesztesége keresetben a családfő vagy a csa-
ládtag hosszú munkátlan sinlődése alatt! És a 
szociális nyomort mennyire fokozza az, hogy 
a tüdővész nemcsak kidönti a meglevő munka-
erők egy nagy tömegét az aktiv munkások so-
rából, hanem a társadalom és a hozzátartozók 

improduktív terhét óriásian fokozza azáltal, 
hogy a java kereső korban levőket el kell tar-
tani és gondozni kell, valamint támogatásban 
kell részesíteni azokat is, akiknek eltartása a 
tüdővészben sinlődő beteg feladata lenne! 

S ha vizsgáljuk, hogy az emberiség eme kö-
nyörtelen ellenségével szemben mit tett az ál-
lam és a társadalom, elképedve kell konstatál-
nunk, hogy a mul t század 70-es, 80-as éveinek 
bekövetkeztéig úgyszólván semmi sem történt 
a századokon keresztül korlátlanul terjeszke-
dett betegség erejének megtörésére. Ezt a meg-
döbbentő közönyt és tétlenséget az a meggyő-
ződés idézte elő és csakis ez teszi megérthetővé 
is, hogy a tiidővész ellen való küzdelmet telje-
sen hiábavalónak tartották. Gyógyíthatatlan-
nak tekintették a bajt, azt hitték, átöröklés út-
ján jut testbe a betegség csirája, amely a szer-
vezetben kérlelhetetlen szükségszerűséggel ki-
fejlődik és elpusztítja azt. Végre az emberiség 
egy nagy jóltevője, Koch Róbert 1882-ben a tu-
berkulózis bacillusának felfedezésével szétleb-
bentette a titokzatosságnak azt a fátylát , 
amely a tuberkulózist az emberi elmének meg-
foghatatlanná tette s amely a legpusztítóbb 
népbetegséggel szemben államot és társadal-
mat tehetetlenné, lemondóvá, közönyössé ala-
kított. A tuberkulózis bacillusának felfedezésé-
vel a tudomány nyilvánvalóvá tette -azt is, 
hogy a tuberkulózis fertőző betegség s hogy a 
fertőzést a beteg- testnek váladéka, a köpet 
okozza, amely belélegzés ú t j án vagy más mó-
don ép szervezetbe jutva, előidézi a további 
megbetegedéseket. A baj okozója ismertté vál-
ván, az orvosi tudomány nagy apparátussal 
fogott hozzá a gyógyítás módjának kikutatásá-
hoz, s ha mindez ideig a specifikus gyógyszer 
nincs is feltalálva, olyan gyógymód igenis vau, 
melynek segélyével a nem túlságosan előre-
haladott tuberkulózis tényleg meggyógyítható 
és a tuberkulotikus beteg munkaképessége 
visszaállítható. Ez az ú. n. higiénás-diótás 
gyógymód. 

A tudománynak az a felfedezése, hogy a tu-
berkulózis fertőző betegség és hogy főleg kez-
deti stádiumaiban gyógyítható, világszerte ki-
váltotta a hatóságok és a társadalom kettős 
tevékenységét: a profilaktikus, megelőző te-
vékenységet, amelynek célja az, hogy a fertő-
zés lehetőleg meggátoltassék, továbbá a gyó-
gyító tevékenységet, melynek célja az, hogy a 
megtámadott szervezeteket meggyógyítsuk. 

A profilaktikus, preventív tevékenység* 
nagyon széleskörű. Mert tulajdonképeni célját, 
ami abban áll, hogy a fertőzés továbbterjedé-
sét minden lehető eszközzel meggátolja, nem-
csak a fertőző közegnek, a tuberkulotikus test-
rcsz váladékának, a köpetnek direkt megsem-
misítésével éri el, hanem közelebb jut céljáhuz 
ama sokszerű intézkedések alkalmazásba vé-
telével is, melyek végeredményben mind a r ra 
tendálnak, hogy a testet a fertőzés felvételére 
alkalmatlanná, a netalán belejutott fertőzésnek 
ellenállóvá tegyék. 

A kiköhögött köpet ú t j án való továbbfertő-
zés megakadályozására szolgálnak a különböző 
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köpési tilalmak, melyek némely államban — és 
e tekintetben Amerika egyes államai járnak 
elől — büntető szankcióval is megerősített for-
mális tilalmak alakjában jelennek meg, leg-
több helyt azonban inkább csak a társadalom-
hoz intézett kérés formájában szerepelnek. Pe-
dig ha valamely téren szükséges a kíméletlen 
szigor, a közvetlen fertőzés ezen terrénumán 
igazán szükséges és indokolt. Mert az egyéni 
szabadságnak háttérbe kell szorulnia ott, ahol 
a köz van veszélyeztetve. A tíuberkiilózisbacil-
lusok szerteköpése tehát a legnagyobb vétek, 
mert egyenes terjesztője a gyilkos kórnak. 

A köpési tilalom mellett nagyon lényeges 
profilaktikus intézkedés a tuberkulózis-ese-
tek bejelentésének kötelezővé tétele. A nyílt 
tuberkulózis-eseteknek, azaz az olyan megbete-
gedéseknek bejelentése, midőn a beteg köpeté-
vel bacillusokat ürít, tehát fertőz, szintén 
olyan szükséges preventív intézkedés, hogy 
ennek hiányában nem lehet eléggé hatályos a 
tüdővész ellen való védekezés, bármily tökéle-
tes legyen is az egyéb tekintetekben. A bejelen-
tés kötelességét ki kell terjeszteni minden tu-
berkulózis-halálesetre, nemkülönben minden 
oly esetre is, midőn nyilt tuberkulózisban szen-
vedő beteg költözködik. Minden ilyen esetben 
a bejelentés alapján kötelezővé kell tenni az 
illető fertőzött lakások dezinficiálását is, ami 
által ezreket megóvunk a további fertőzéstől. 
A fertőző természetű tuberkulózis-esetek beje-
lentésének kötelességét némely állani kimélet-
ből nem a beteg hozzátartozóinak, hanem az or-
vosoknak teszi kötelességévé, ami nem egészen 
szerencsés intézkedés, mer t mindig akadnak or-
vosok, akik az orvosi t i toktartás kötelességére 
hivatkozva, nem teszik meg a bejelentést. Kü-
lönben is a hozzátartozóknak, a családbeliek-
nek a bejelentésre szorítása igazán nem inhu-
mánus eljárás, mert hiszen éppen a beteggel 
együtt lakók megvédésének érdekében tör-
ténik. 

A profilaxis körébe tartozik a gondoskodás 
arról, hogy a fertőző tuberkulotikus beteg 
használati tárgyai — bútorok, fehérnemű, 
ruhadarabok stb. — közforgalomba ne kerül-
hessenek gondos dezinficiálás előtt. 

Profilaktikus szempontból megfontolás tár-
gyát képezheti, nem kellene-e eltiltani a 
tüdőbetegeket.— mindig csak nyilt tuberkuló-
zisban szenvedőket értve — bizonyos foglalko-
zások gyakorlásától, olyanokétól, amelyek ré-
vén kellő elővigyázat h í ján sokakat fertőzhet-
nek, aminők például a dajkai , házi cselédi fog-
lalkozás, élelmiszerárusítás, sőt a tanítói, 
avagy tanítónői pálya is? Sőt racionábilis 
volna a fertőző tüdőbetegeket a házasságkö-
téstől is eltiltani, nemcsak azért, mert a házas-
társat fertőzhetik, hanem azért is, mert az eset-
leges descendentia is fogékonnyá válhat a tu-
berkulózisra, nem az átöröklést értve ez alatt 
— mert a tuberkulózis nem átörökölt baj — ha-
nem azt, hogy a tuberkulotikus beteg leszár-
mazójától csak csökkent mértékű testi ellen-
állókéipesség várható. Azonban minez túlságos 
mély beavatkozás az egyéni és családi élet sza-

badságába. Hasonló tilalmaknál sokkal többet 
ér a mennél hatályosabban folytatott propa-
ganda, a társadalom legszélesebb körű felvilá-
gosítása a tuberkulózis lényegéről, fertőző vol-
táról, valamint a védekezés módozatairól. 

Ezt a felvilágosítást már az iskolában kell 
kezdeni. Bele kell oltani a gyermekbe ezeket a 
tudnivalókat nemcsak avégből, hogy minden-
nek maga nagy hasznát vegye az életben, ha-
nem avégből is, hogy a felvilágosításnak és az 
okos védekezésnek terjesztője legyen a szülői 
házban, a rokonok között és mindenütt, ahol 
megfordul. A felvilágosításra, kioktatásra meg 
kell ragadni minden alkalmat, amidőn nagyobb 
tömegek élnek együtt (katonaság, munkástele-
pek, hivatalnok koloniák stb.), terjeszteni kell 
ezeket az ismereteket felolvasások, nyomtatvá-
nyok út ján s különösen hasznos volna, ha 
egészségügyi vándortanítók oktatnák mindun-
talan a közönséget a tuberkulózis veszedelmei-
ről és a védekezés módjairól. Ezek a vándor-
tanítók egyszersmind más hasznos tudnivaló-
kat is beolthatnának a nép elméjébe és lelkébe, 
aminő például a gyermek (csecsemő) gondo-
zása, a friss levegő és a tisztaság haszna, az 
alkohol káros hatása stb. 

De nemcsak a tömegeket, az alsóbb néposz-
tályokat és a gyermekeket, nemcsak a laikus 
intelligenciát kell felvilágosítani, hanem fel-
világosításra — sokkal magasabbrendű, szak-
szerű felvilágosításra természetesen — van 
szüksége az orvosok jó részének is. Mert a tü-
dővész fertőző voltáról és gyógyíthatóságáról 
szóló tanok mindössze nem régiek, a bakterio-
lógia pedig éppen csak legújabban taníttatik 
az egyetemeken, nem csoda tehát, ha az orvo-
sok egy részének a mindennapi kenyérkereset 
gondjai között nem igen nyilik módja, al-
kalma haladni a tudomány e téren való újabb 
felfedezéseivel. Szükséges tehát orvosi tovább-
képző kurzusok tartása, amelyek hasznosságát 
előmozdítja az, ha olyan helyeken tartatnak, 
ahol tuberkulózisellenes intézmények vannak, 
melyekben gyakorlati demonstrációkra is nyi-
lik alkalom. 

A propagandáról szólva, nem hagyhatom em-
lítés nélkül, hogy nagy hasznot Ígérnek e te-
kintetben a tuberkulózis-»íM2etímo/b, mer t ilyen 
intézmények segélyével szemléleti úton lehet 
oktatni a publikumot, a kioktatás ezen módja 
pedig mindig a leghatásosabb. 

A tüdővészellenes profilaxis körében nem-
csak azok a preventív intézkedések és rendsza-
bályok tartoznak, melyek egyenesen a tüdő-
vész terjedésének megelőzését célozzák, hanem 
azok a rendszabályok is, melyek az egészség 
általános feltételeinek megteremtésére szolgál-
nak s így csak közvetve működnek közre a 
tüdővészes fertőzés megelőzésére. Mert mindaz, 
ami alkalmas az egészség általános feltételei-
nek biztosítására, mindaz, ami közrehat a szo-
ciális viszonyok javulására, egyszersmind egy-
egy láncszeme a tüdővész leküzdésére irányuló 
munkásságnak. Anglia éppen azáltal előzte meg 
az egész világot a tüdővész leküzdésében, hogy 
már akkoir, amidőn a tüdővész fertőző termé-
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szete és gyógyíthatósága még ismeretlen volt, 
megtette a közegészségügy biztosítására szol-
gáló legradikálisabb intézkedéseket. Anglia 
energikus lakáspolitikája, csatornázása és a 
ta la j megtisztításáról való gondoskodása, a 
munkások megélhetési viszonyainak javítása 
és standardjának emelése csupa olyan intézke-
dések, melyekkel Angliában a közegészségügy 
nagyon magas színvonalra emelkedett s ame-
lyek folytán a íiidővészben való megbetegedé-
sek és halálozások már akkor mintegy 30%-os 
csökkenést mutattak, amidőn a többi kultúr-
államok — az orvosi tudomány modern felfe-
dezései alapján — csak belekezdtek a tüdő-
vész ellen való védekezés nehéz munkájába. 

Ha a levegőt portól és piszoktól mentesíteni, 
a ta la j t fertőző ingredienciáktól megtisztítani, 
a lakás-zsúfoltságot eltüntetni és a lakások 
egészségtelenségét megszüntetni képesek va-
gyunk, akkor mindezzel a tüdővész tovaterjedé-
sének megelőzésére a leghatályosabb védekező 
el járást teljesítjük. Különösen a lakások egész-
séges volta a fontos, mert a tüdővészt nem 
helytelenül nevezik lakásbetegségnek. Hiszen 
a statisztika adatai bizonyítják, hogy nedves, 
rosszul szellőzött, napfénytől és fr iss levegőtől 
elzárt lakásokban sokkal könnyebben terjed és 
sokkal pusztítóbban lép fel a tüdővész, mint a 
jó és egészséges lakással bíró néprétegek kö-
rében. 

Bármily hasznos és eredményes legyen is a 
tüdővészellenes profilaxis, hivatása magas-
latán álló tá-rsadalom ma már, midőn a tüdő-
vész gyógyíthatósága meg van állapítva, nem 
szorítkozhatik csupán a prevencióra, nem dol-
gozhatik csupán a jövőnek, hanem kötelessége 
a megbetegedett szervezetek gyógyítása is. És 
pedig anál inkább, mert a betegek gyógyító-
intézetekbe elhelyezésük által e g y s z e r r e meg-
szűnnek a társadalomra nézve fertőzési forrás 
gyanánt szerepelni, tehát a gyógyítás egyúttal 
a további fertőzés megelőzésére irányuló tevé-
kenységnek is j avá ra válik. 

Napjaink pedagógiai szükséglete. 
I r t a : dr. Frank Antal, tanítóképzö-intézeti t anár . 

II. 
Amikor e sorok fonalán akaratról van szó és 

nincsen jelzővel ellátva, akkor általában a jóra 
iránynló akaratról beszélünk, amely a tapasz-
talat szerint általában csak nagy nevelői erő-
feszítések gyümölcse. Az akara t primátusát az 
eddigiek értelmében két körülmény dönti el: 
egyrészt annak a lelki életben való rendkívüli 
jelentősége, másrészt az a tapasztalat, hogy ál-
talában csak erőteljes nevelői ráhatások hcsz-
szú sorozata folytán alakul becsületes vas-
akarattá. Ennek az akaratnak a hivatása, hogy 
az érzelmek megfelelő formálása által az egész 
lelki életet az értelem — az eszmények felé — 
megvilágította ú t követésére alkalmassá tegye. 
Így mutat voluntarisztikus álláspontunk az 
idealizmus felé. 

Az eszmények megközelítése szempontjából 

nemcsak a gyermek életének fényeihez tartozik 
nevelésünk alkalmazkodni, hanem figyelembe 
kell venni a társadalom adott képében rejlő 
tényeket is, azaz alkalmazkodnia kell a közös-
ség jelen helyzetéhez. A jelen helyzetét helyesen 
megállapító diagnózisunk csak a becsületes vas-
akaratban lá that ja a bajokat gyógyító orvossá-
got. E vasakarat tüzessége van hivatva a szí-
vekről a jeget leolvasztani, erejének szerepe a 
nyugtalanságot csillapítani s ezáltal a társa-
dalom együttélését emberibbé tenni. Ettől a vas-
akarattól vár juk a közösség gazdasági értékei-
nek gyarapodását: azaz a többtermelést. Való-
sággal komikus, hogy azóta termelünk keveseb-
bet, amióta a töb'btermelés jelszavát beledobták 
a közvéleménybe. Dróhr Imre dr. szerint Csonka-
Magyarország nemzeti jövedelme 1921-ben csak 
39-7°/o-a annak, ami jövedelme ennek a meg-
maradt területnek 1912-ben volt (B. H. 1923. dec. 
26.). Ez a szám minden beszédnél ékesebben szól 
arról a munkaiszonyról, amely az intellektualiz-
mus-keltette háború nyomában béklyóiban 
ta r t ja az embereket. Hoitsy Pá l a háború utáni 
gazdasági helyzetet fejtegetve, megállapítja, 
hogy „valóságos lustasági hullám (wowe of 
ilderess) hömpölyög végig Amerikától kezdve, 
mint a hőhullámok, az egész művelt világon. És 
mindezek a milliók, amelyek most kevesebbet 
dolgoztak, jobban akartak élni, mint előbb, — 
képtelenség." (Pesti Hirlap, 1922. április 30., 
3. lap.) A súlyosan ránknehezedő gazdasági krí-
zisnek — sok disszonáns jelenség mellett — 
egyik főoka a lustaság. Ügyhogy a világválság 
megoldását segítjük elő, ha ettől a bajtól meg-
szabadítjuk az emberiséget. A lustaságtól pedig 
csak olyan nevelés révén szabadulhatunk, amely 
minden lehető módon a becsületes akaraterő 
fokozására törekszik. Már sok értékes gondola-
tot hallottunk a többtermelésről, szervezünk 
Többtermelési Ligát, azonban kevéssé hang-
súlyozzuk, hogy a többtermelésnek nemcsak 
intellektuális tényezői vannak, hanem egyik 
leghathatósabb eszköze az akara t . Nézetem sze-
rint a Többtermelési Liga munká já t csak akkor 
kísérheti áldás, ha előbb egy feladatának meg-
felelő Jobbnevelési Ligát tudunk életre kelteni. 
Mihelyt ez utóbbi tevékenységét az edzett aka-
rat, a kitartó munka kíséri, nemcsak a mező-
gazdaság, hanem az élet legkülönbözőbb pont-
jain: az iparban, a kereskedelemben, a bányá-
szatban, az irodákban, az irodalomban és egyéb 
területeken is észlelhetjük, hogy több a pro-
dukció. 

Az éi-telem működésének csúcspontjait sokan 
a tudományos felfedezésekben látják. E sorok 
írója még ezen a téren is elvi tat ja az egyoldalú 
értelemtől a babér kizárólagosságát. Bergson 
megállapítását: Az ember nem homo sapiens, 
hanem homo faber (kézműves), így formuláz-
nám: Az ember a homo faber ú t ján jut a homo 
sapienshez. A természettudományok általában 
nem az értelem pillanatnyi működése folytán 
haladtak előre, hanem rengeteg kísérlet (kéz-
művesség) ú t j án jutottak ú jabb és újabb igaz-
ságok birtokába. I t t pedig nem a rövid ideig 
tartó intellektuális tevékenység a legfontosabb, 
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hanem a kitartó kísérletezés, a munka, a gya-
korlat. Aki spekulatív úton, szerenesés intuíció-
val jutott valamely igazsághoz, azt sem kell 
úgy képzelnünk, hogy annak semmi előzménye 
nincsen. Amikor Newton-tói azt kérdezték, hogy 
hogyan találta fel a gravitációt, azt felelte, 
hogy állandóan gondolt rá. Így vagyunk álta-
lában minden ú j ismerettel; nem röpke pillanat 
szüleménye, hanem hosszantartó gondolkozás 
eredménye. Ebben a kitartó gondolkozásban, 
problémáink lelki melengetésében legtöbbször 
az akaratnak nagyobb szerepe van, mint az 
értelemnek. Váj jon nem a ki tartó munka ered-
ményét kell-e látnunk annak a kémikusnak a 
felfedezésében, aki egy vegyület s t ruktúrájá t 
megálmodta? 

Ha a képzelet — amely a tudományos felfede-
zések, az irodalmi termékek, a művészi produk-
ciók stb. többé-kevésbbé egyetemes forrása — 
működését figyelemmel kísérjük, meg kell álla-
pítanunk, hogy alkotásainak eszméje általában 
magától születik meg, az inspirációt közvetle-
nül önkényesen előhívni nem lehet (közvetve 
igen). Azonban a sugallat keltette terv részle-
tes kidolgozásában, a probléma keresztülvitelé-
ben nélkülözhetetlen az akarat . Sőt tovább is 
megyünk, nemcsak a feladat megoldásában van 
az akaratnak lényeges szerepe, hanem az aka-
rat i tevékenység, a problémának — a kidolgo-
zás közben való — mindenoldalú vizsgálása 
sok esetben olyan hangulatot, kedélyállapotot 
teremt, amely maga után vonja az ihletséget. 
Ez esetben az akara t — bár nem közvetlenül, 
hanem közvetve — volt az inspiráció megindí-
tója. A szüntelen munka xíjabb célokat, felada-
tokat problémákat állít fel, amelyeket sokszor 
a diskurziv gondolkozás, máskor pedig egy sze-
rencsés pillanat old meg. A szerencsés pillana-
tot nem tudtuk közvetlenül előhívni, azonban 
az akarat adott alkalmat arra , hogy valamely 
szerencsés pillanat értékes gyümölcsöt tárhas-
son elénik. 

Akik e sorok írójától az értelem nagy jelen-
tőségét, kiváló szereipét féltik, azokat azzal 
nyugtatom, hogy a voluntarizmus több becsü-
letet szerez az értelemnek, mint az egyoldalú 
intellektualizmus. Az intellektualizmus ugyanis 
minden törekvése ellenére sem képes teljesen 
világos fogalmakat nyújtani. Nem látja tisztán 
az igazi értékeket, az élet folyamatát, amely 
tettekből, nem pedig ismeretek tömkelegéből 
alakul; nem lá t ja világosan az ismeretek és tet-
tek kapcsolatát, a lelki élet egységét, stb. Evvel 
szemben a voluntarizmus az akaratban határo-
zott támaszt nyú j t az értelemnek, amelynek 
segítségével inkább vagyunk képesek emberi 
rendeltetésünket felismerni és a r r a méltóképen 
előkészülni. Mindenesetre magasabb helyet biz- i 
tosít az értelemnek az a voluntarista, aki az 
erős akaratban olyan segítőtársat állít az érte-
lem mellé, aki minden parancsot feltétlenül 
végrehajt, mint az az intellektualista, aki az 

akarat figyelmen kívül hagyásával ápolja az 
értelmet, amelyet azonban sokszor a magára-
hagyatott és ennek következtében az értelem 
rendelkezéseinek ellenszegülő akara t osúffá 
tesz. Az intellektualista sokszor struccpolitikát 
folytat, amennyiben egyszerűen nem akar j a 
látni azokat az erőket, amelyek az embert moz-
gat ják; nem akar ja látni az érzelmeket, ame-
lyek sokszor más irányban terelnek, mint azt 
az értelmünk diktálja; nem akar ja látni, hogy 
az akaraterő van hivatva ilyen kedvezőtlen 
érzelmek megfékezésére, és ennek folyománya-
ként ar ra , hogy a belátásnak érvény szereztes-
sék. Kérdem, hol jut az értelemnek nagyobb 
tisztesség osztályrészül, ott-e, ahol szava pusz-
tába kiáltott szó, vagy pedig ott-e, ahol az aka-
ra t problémájának előtérbe helyezésével olyan 
fegyelmezett akaratról gondoskodtunk, amely 
az értelmet feltétlenül követi! Ha valakinek 
sikerülne az érvek legszigorúbb logikájával 
igazolni az akaratnak mindenekfelett való rend-
kívüli jelentőségét, akkor meg kellene állapí-
tanunk, hogy ebben annak az értelemnek is 
volna sikere, amely a maga fényes dialektiká-
jával ezt az igazságot kiderítette. Tehát a 
voluntarista is támaszkodik az értelemre, amely-
nek egyik legfőbb sikerét abban látja, ha —• 
az igazság érdekében — az akarat különösebb 
felkarolásának szükségességét diadalra jut-
tat ja. 

A hazai tanügyi lapokból. 
A Kisdednevelés 5 évi szünetelés után újból 

megindult. A lap XLIX. évfolyamának ez első 
számát Kenyeres Elemér szerkesztette lelki-
ismeretes gondossággal, nagy hozzáértéssel ós 
szakszerűen. A folyóirat vezércikkét Imre Sán-
dor államtitkár, a Kisdednevelők Országos 
Egyesületének elnöke ír ta . Végh Józsefnek 
Hagara Viktorról mondott emlékbeszédét közli 
ezután a lap. — A lap többi részét Pap Ilona, 
Doby Ida, Slelly Gizella, Kenyeres Elemér, 
Székely Gáborné, Bató László és mások kisebb 
közleményei, valamint az egyesületi élet mene-
tére vonatkozó tájékoztató cikkek töltik be. 

A Szabolcsi Tanító f. évi márciusi számának 
„Űj honfoglalás" című vezércikkét Szoboszlay 
Sándor í r ta , s ebben a tanítóságot a többter-
melés céljából a nép háziiparszerű foglalkoz-
tatására serkenti. — Vécsey János kántortaní-
tói sérelmekre hívja fel a lap olvasóinak figyel-
mét. — Lakatos István a testnevelési törvény 
végrehajtási utasításáról ír. 

A Tanítók Lapja márciusi számának lelkes 
hangú vezető cikkét Dobó Sándor írta. — Kiss 
Ferenc érdekes kultúrtörténeti adatokat közöl 

1 „Tanítónők a XVIII . században a tiszántúli 
ref. egyházkerületben" cím alatt. — Zeke Dá-
niel az analfabétizmus megszüntetése céljából 
javaslatot terjeszt a lap olvasói elé. — K. Szabó 
Károly méhészkedésre biztat ja kartársait . 

M F 7 F T r b b s n z a p i ° í b a V e S o i K I S S P Á L méznagykereskedő I U I j ^ I j X BUDAPEST, VII, Wesselényi-u. 1. (Károly-körút sarok, bazárépület.) 
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A Tanítók Szövetsége f. évi 3. számának az 
első cikkét Simon Lajos írta, aki azt kívánja, 
hogy a tanügyi igazgatás szakszerűsíttessék a 
községi (járási, megyei) közigazgatási élet ke-
retében; hogy a község tanítója (igazgatója) 
köztisztviselői mivoltánál, kulturális feladatá-
nál fogva iskolai, közjóléti, közművelődési és 
szociális ügyékben szakelőadó legyen s bizo-
nyos kategóriákban mint járási felügyelő, me-
gyei közművelődési felügyelő, rendelkezési, 
végrehajtó és fellebbezési joggal ruháztassák 
fel. — Iván Andor a fővárosi tanítóságnak a 
Magyar Tanítóegyesületek Országos Szövet-
sége munkájában való résztvevőséről ír. — 
Székely Árpád „Tanítókról a tanítóknak" cím 
alatt három derék székelyföldi tanító önfelál-
dozó népnevelői munkásságát ismerteti meleg 
szívvel és poétikusan. 

A Nemzetnevelés f. évi 6. számának egyik 
cikkében Velledits zászló a katholikus nép-
iskolák összeségének élére egy irányító, ve-
zető erő állítását s ezzel együtt az iskolai ad-
minisztráció korszerű átalakítását kívánja. — 
Dickné Horváth Laura a „Hősök ünnepé"-ről 
ír. Tower Vilmos folytat ja a fegyelmezés ter-
mészetes eszközeiről í r t tanulmányát. — Ko-
csán Károly „A jövő tanítója" cím alatt érde-
kesen fejtegeti, hogy jövőre a falu három té-
nyezőjének egyforma értékű képzettséggel, is-
kolai műveltséggel és képesítéssel kell műkö-
dését megkezdenie. 

A külföldi tanügyi lapokból. 
a) Angol lapokból. 

Tanítók és a nyilvánosság. 
Egy tanítónak a hivatásbeli kötelessége álta-

lában háromféle lehet. És pedig: a tanítási köte-
lezettség a gyermekekkel szemben, alkalmazói-
val, — végül hivatásával szemben, vagyis a nép-
nevelés szent ügye. E három közül az első ket-
tőnek teljesítésében a tanítóság igen nagy 
többsége ellen kifogás egyáltalában nem emel-
hető. Kivétel legfeljebb az egyes feltűnést haj-
hászó egyének lehetnek. 

E cikk azonban a harmadikkal akar foglal-
kozni. 

Nagy gondot fordítanak a tanítók arra, hogy 
tevékenységük ne csökkenjen az idővel, átérzik 
azt a komoly felelősséget, mely rá juk hárul, 
midőn a gyermekek jellemének és életének 
kiépítését, megmunkálását rá juk bízzuk. Nem 
törődnek sem idővel, sem fáradsággal, ha az + .Ml A l i lCgUlUlMaui i LtlJLűlH/OtUW. UiUL>i,Ul/t;il U11, » ̂  
kenységük igen nagy, de fogalmuk hivatásuk-
ról nem elég kiterjedt és foglalatoskodásuk köre 
túl szűkre van'szabva szemünkben. Maga a ta-
nítás bármily fontos és nagyszabású feladat is, 

csak egy részlete annak a nagy ügynek, mely-
nek mi életünket szenteljük — a népnevelésnek. 
Mindnyájunknak kötelessége ez ügyet minden 
lehető és keresztülvihető módon előmozdítani 
és a nép nevelésére, művelésére hatni. 

A napokban jegyezte meg nekem egy tanító: 
„Tudja kérem, milyen büszke vagyok, hogy 
sehol sem néznek tanítónak. Senki sem veszi 
észre, hogy mi a foglalkozásom." — Ez az illető 
lehet tanító, talán megfelelő is, de semmiesetre 
sem valódi pedagógus. 

Hisz szükséges, hogy a tanítással foglalkozók 
állandó harcot folytassanak a nyilvános élet-
ben, a nevelés érdekében, szükséges, hogy be-
világítsanak a tudomány lámpájával a tudat-
lanság sötét rejtekeibe. I ly harc folytatása kö-
telessége mindenkinek, akinek a szemében a 
népnevelés ügye csak valamelyest is fontosnak 
látszik. Ez felelősség, melyet elhanyagolni nem 
lehet. Ezekben a nehéz időkben az Egyesület 
(National Union of teachers • •— Tanítók Nem-
zeti Egyesülete. Ennek a hivatalos lapja a 
Schoolmaster.) tisztviselőinek túlságos nagy 
az elfoglaltsága az Egyesület speciális ügyei-
ben. E harc olyan természetű, hogy nem igen 
tanácsos, hogy ők ebben túlságosan résztvegye-
nek. Ha az emberek ma az angol tanítóegye-
sület nevét hallják, azonnal fizetési tábláza-
tokra gondolnak, melyekből azt következtetik, 
hogy a tanítót csak egy dolog érdekli — a 
saját fizetése. És így a nagyközönség abban a 
téves hitben él, hogy a tanítók magánérdek-
ből csinálnak maguk mellett propagandát. 

A népnevelés érdekében harcot folytatni tel-
jes mértékben, sokkal inkább hivatottabbak a 
tanítók, mint bármely más foglalkozásúak. 
Majdnem páratlan kiképzésben részesülve, 
melyben különösen az irodalomnak jutot t a fő-
szerep. Tanítói foglalkozásuk tág teret nyi t ne-
kik arra, hogy gyakorolhatják magukat a jó 
és folyékony stílusban, ö k vannak hivatva arra, 
hogy a népnevelés ügyét a sajtó útján a köz-
véleményben ébren tartsák. I ly irányú cikkeiket 
a napisajtó a legnagyobb örömmel fogadná. 
A reggeli és esti újságok hasábjai, a heti folyó-
iratok lapjai elterjedtségüknél fogva legjobban 
mozdíthatják elő a nép művelődését. 

Azt mondják azonban egyesek: „Miért lép-
jünk a nyilvánosság elé, miért ír junk a lapokba, 
mikor ez nem hivatásunk?" — Hát kell ahhoz 
hivatás, hogy érdeklődő szomszédunknak 
vagy szomszédnőnknek beszélgetés közben el-
magyarázzuk, hogy ezzel és ezzel a törvénnyel 
mit akarnak elérni, vagy a közélet egyes meg-
nyilvánulásának mi az oka? És ha már a neve-
íóg problémáiról valaki tud beszelni a vasúton, 
villamoson, kocsin egyesekkel, — miért ne 
tudna beszélni látatlanban az ríjságok hasáb-
jain ezrekkel? 

Az oktatásügy ilyen terjesztése nemcsak szűk-
jó és rossztartású gyermekeknek. Z a n d e r felnőtteknek is. H ő . é s f é n y f i i r d ö k izületi és rheumás 

betegségek ellen. Vízkúrák, maszizs, inhalatorium, üdítő soványítás, napfürdő, villamozás 
D r . M A N D L E R O T T Ó gyógy in téze tében B u d a p e s t , IX . k e r „ Kálvin . tér 10 . s z á n . 
Bejirat Ráday.utca (GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE palotájában). Telefon : József 3—75. 
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séges, de lehetséges is. De meg kell jegyeznünk, 
hogy a szerkesztők nem fogják ám átengedni 
az Egyesület ügyeiről és az 1925. évi fizetésükről 
szóló cikkek számára hasábjaikat, mert az 
anyákat, kik az újságokat olvassák, leginkább 
az érdekli, hogy Jancsijuk vagy Mariskájuk 
mit csinál valóban az iskolában; az apák sze-
retnék tudni, hogyan készítik elő gyermekeiket 
az élet küzdelmeire; az üzletember, hogy milyen 
munkáskezeket nevelünk; a politikus pedig 
kíváncsi, hogy milyen módszerekkel nevelünk 
jó polgárokat. 

Ilyen tárgyú, talpraesett felvilágosító cikke-
ket a szerkesztők igen szívesen látnak és a 
közönség is örömmel fogadja. Az ország min-
den részét behálózzák már a lapok és így kiváló 
módot nyúj tanak a nevelés, a kultúra terjesz-
tésére. 

Egy dolgot azonban meg kell jegyeznem. 
A levélalakból nincs sok haszon. Az olvasó 
rendszerint elfogult embernek tar t ja a levél-
írót, ki csak a sa já t ügyeiről beszél. De hisz 
nekünk napi munkánkban mindenféle mester-
séghez kell értenünk és így nem fog nehézséget 
okozni, ha az újságírói munkával is meg-
próbálkozunk. 

Végül szeretnék itt pár útbaigazítást adni 
azoknak, kik tollúkat a pedagógia népszerűsí-
tése érdekében akar ják felhasználni: 

1. Tanulmányozzuk a lapot, melynek hasáb-
jain a nyilvánosság elé akarunk jutni. Legyen 
ez a tanulmány állandó, míg nem érezzük, hogy 
sikerült a szerkesztő nézeteit teljesen átérteni, 
mert cikkeinknek szoros harmóniában kell 
lenni a lap szellemével és irányával. 

2. Sohase beszéljünk magunkról, mert akár 
személy, akár iskola érdekében folytatott pro-
pagandának még csak gyanúja is kárára szol-
gál cikkünknek. 

3. Ne igyekezzünk szakdolgozatokat beadni a 
közönségnek. Inkább nyuj tsunk néki általános 
képet a témánkról. 

4. Törekedjünk rövidségre és világosságra. 
5. Ha egyszer már nyomásba került cikkünk, 

igyekezzünk állandó stílus elsajátítására, hogy 
a szerkesztő tudja, mit várhat tőlünk. 

6. Sohase kedvetlenedjünk el. Gyakran fog-
juk felfedezni a „Nem közölhetők" között sa já t 
cikkünket. — De hát sok csatát kell kivívni, míg 
háborút nyerünk. 

Gazdag tér kínálkozik a közoktatásügy elő-
mozdításában számunkra, és ha ügyesen fogunk 
hozzá, meghozza munkánk a maga gyümölcsét ! 

(The Schoolmaster 1924, febr. 22.) 
/ 

b) Francia lapokból. 

A történelemtanítás az elemi iskolában. 
Az ú j francia elemi iskolai tanításterv és az 

ezt kísérő utasítások alkalmat adtak a leg-
különbözőbb vélemények nyilvánítására. Sokat 
tárgyalják többek közt mostanában Francia-
országban a történelem tanításának kérdését. 
Egyesek szerint a történelem egyáltalán nem 
való az elemi iskolába, mások szerint odavaló, 

ha jól megválasztjuk az anyagot és megfelelő 
módszerrel tanítjuk. P. Gay tanítóképzőintézeti 
igazgató így nyilatkozik a kérdésről: 

A történelemtanítás terén elért eredményte-
lenség főleg abban nyilvánul, hogy a tanuló 
összezavarja a személyeket, évszámokat, ese-
ményeket. Ez az összezavarás pedig még az 
elfeledésnél is súlyosabb, mert legalább is két 
fogalmat hamisít meg. Mi ennek az összezava-
rásnak az oka és hogy lehet ellene védekezni! 

A dolog oka a legtöbbször a túlterhelés. Na-
gyon sokat és nagyon részletesen akarunk 
tanítani és nem vesszük tekintetbe a gyermek 
emlékezőtehetségének fejletlenségét.. Az az elv: 
„keveset, de jól", sehol sincs annyira helyén, 
mint éppen itt. Ha pl. nem taní t juk meg a 
gyermeket arra, hogy Robespierre-t a guil-
lotine-nal végezték ki és Marat-t a fürdőkád-
jában ölték meg, a gyerek nem fogja azt mon-
dani, hogy Robespierre-t ölték meg fürdőkád-
jában. Tehát ne bántsunk részleteket. Csakhogy 
itt újabb nehézség merül fel. Ha u. i. e lhagyjuk 
a részleteket, elsekélyesedik tanításunk, hisz 
épp a részletek érdeklik a gyermekeket és épp 
ezekből vonhatunk le hasznos tanúiságokat. 
Csupán az egyszerűsítéssel nem oldjuk meg 
tehát a kérdést. 

Ha a gyermek memóriáját vizsgáljuk, azt 
látjuk, hogy az nem mindig gyenge és meg-
bízhatatlan. A gyermek pl. nagyon könnyen 
tanul szavakat. Hány gyermek tanul egyszerre 
két nyelvet és tudja egyformán jól mind a 
kettőt. Mindaz, amit világos formában közlünk 
vele, aminek szükségét érzi, szóval, ami iránt 
érdeklődést tudunk benne kelteni, igen mélyen 
vésődik bele az emlékezetébe. Azok az ismere-
tek, melyek bizonytalanok maradnak, amelyek 
nem fűződnek határozott személyhez, időpont-
hoz, vagy amelyek nagyon is általánosak, ki-
törlődnek emlékezetéből. A tanításnak tehát 
nem szabad elméletinek lennie, hanem konkrét 
dolgokhoz kell tapadnia. A dolgok összezava-
rásának második oka a tanítás elvont volta. 

A tapasztalat azt mutat ja , hogy mennél töb-
bet tanul az ember, annál többet felejt. Ebből 
azonban nem következik az, hogy akkor ne 
tanuljunk. Mert egész más helyzetben van az 
az ember, aki sokat tanult , mint aki keveset 
tanult, Az utóbbi könnyen összezavarja azt a 
keveset is, amit tud. Ennek a veszélynek a 
sokat tanul t ember nincs kitéve, mert az ő agy-
velejében az ismeretek egymásba kapcsolódnak, 
valóságos hálózatot alkotnak. A részleteket el-
felejtheti az ilyen ember, de a nagy vonások 
annál biztosabban rajzolódnak be az agyvele-
jébe. Ezt a körülményt is tekintetbe kellene 
venni a tanítónak. Arra kellene törekednie, 
hogy az ismeretek szorosan egymásba kapcso-
lódó láncszemet alkossanak a gyermek fejében. 

Persze ezt úgy kell tennie, hogy azért ne ter-
helje túl a gyerekeket. Hogy hol alkalmazhatja 
az egyszerűsítést és hol kell részleteznie, azt 
előírni nem lehet. Érzéke és tapintata kell hogy 
vezesse ebben a dologban. 

(Manuel Général de l'instruction primaire 
1924, febr. 23.) 
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H Í R E K . 

A középiskolákról szóló törvényjavaslat tárgyalása 
a nemzetgyűlésen. 

Klebelsberg Kunó gróf vall. és közoktatásügyi miniszternek az általános vitát bevezető beszéde. 

T. Nemzetgyűlés! Az előadó úr szép és tanul-
ságos beszédében már rámutatot t a tanárképzés 
nagy fontosságára. Teljesen tudatában vagyok 
ennek és azt hiszem, hogy még a nyári szünet 
előtt abban a helyzetben leszek, hogy az erre 
vonatkozó javaslatot a nemzetgyűlés elé ter-
jeszthetem. (Helyeslés jobbfelől.) 

Az a javaslat, amelyet mostan tárgyalunk, 
apolitikus javaslat a szó legszorosabb értelmé-
ben. (Helyeslés jobbfelől.) Apolitikus javaslat 
olyan értelemben, hogy egy szemernyi sincs 
benne abból a mixtum eompositumból, amiről 
mi magyarok valahogy azt képzeljük, hogy 
politika s amiből valamit mindig belekeve-
rünk az anyagba, amelytől az elgenyesedik. Én 
remélem, hogy azonképen, amint a bizottság, 
mondhatom példáját adta annak, hogyan kell 
egy nehéz kérdést tisztán szakszempontból 
kezelni, a plénum is ezt az apolitikus 
javaslatot tisztán pedagógiai szempontból nézi, 
a magyar i f júság s a magyar nemzet nagy 
érdekei szempontjából mérlegeli. (Helyeslés 
jobbfelől.) Nem tagadom azt, hogy abban a 
nagy kérdéskomplexumban, amit a közép-
iskola jelent, vannak politikai mozzanatok is. 
De mi szerencsére abban a kellemes helyzet-
ben vagyunk, hogy a középiskola kérdésének 
politikumát elődeink már megoldották. 

Ürményi József, a Ratio Educationis szerzője, 
egységes tanrendszert akar t alkotni az összes 
magyar iskolák számára. Ezt ő akkor keresztül-
vinni nem tudta, de a nagy Trefort korszakos 
alkotásának, az 1883:XXX. t.-c.-nek éppen az az 
érdeme, hogy egyfelől az iskolafenntartók auto-
nómiája, másfelől az állam felügyeleti joga kö-
zötti viszonyt végleg szabályozta és ennek kö-
vetkeztében a kérdésnek ez a világszerte poli-
tikai vitákra alkalmat adó részse nálunk meg-
van oldva és ma mondom, mi már abban a kel-
lemes helyzetben vagyunk, hogy a középiskolai 
kérdést tisztára pedagógiai szempontból mérle-
gelhetjük. 

Magyarországon az utóbbi időben, ha a közép-
iskola kérdésével foglalkoztak, rendszerint két 
kérdést vitattak meg. Az egyik iskolaszerve-
zeti, a másik tantervi kérdés volt. Az iskola-
szervezeti kérdés, amely nálunk is, de 
Európaszerte vi ta anyaga szokott lenni, az, 
hogy vájjon differenciáljuk a középiskolai típu-
sokat, állítsunk fel egészen sajátságos jelleggel 
bíró különféle iskolatípusokat, vagy pedig te-
remtsünk egységes középiskolát. Minthogy 
azonban az egységes középiskola eszméje teljes 
kifejlődésében az egész világon már megbukott, 
ezt már sehol sem posztulálják, csak az lehet a 

vita tárgya, hogy egységes alsó tagozatot, ú. n. 
egységes alépítményt létesítsünk és azután él-
jünk a furkációknak francia rendszerével a felső 
tagozatban, vagy pedig kövessük a specializáló 
rendszert, amelyet legutóbb az 1900. évi porosz 
nagy közigazgatási reform követ. Ez az iskola-
szervezeti kérdés. Azután van tantervi kérdés, 
ahol a humanisztikus és a realisztikus irány 
tusakodnak egymással, ahol arról van szó, hogy 
az iskolák tantervébe a humanisztikus tárgyak-
nak, tehát elsősorban a klasszikus nyelveknek, 
vagy pedig a reális tárgyaknak, tehát elsősorban 
a természettudományoknak adjunk-e túlsúlyt és 
ezek mellett a nemzeti tárgyaknak, a nemzeti 
irodalomnak, nemzeti történelemnek mekkora 
tér nyittassák és a modern nyelvek oktatása is 
milyen mértékben érvényesüljön. 

Ezek azok a kérdések, amelyekkel Európa-
szerte foglalkoznak a pedagógusok és ame-
lyekben nekünk,is állást kell foglalnunk akkor, 
ha középiskolai reformot csinálunk. De abban az 
országban, amelynek történeti alkotmánya van, 
abban az országban, ahol, mint nálunk, súlyt 
helyezünk arra, hogy míg egyfelől haladunk a 
haladó korral, addig másfelől nem szakítunk a 
tradíciókkal sem, olyan országban a mult min-
dig- számottevő befolyást gyakorol a jelenre és 
bizonyos fokig i rányít ja a jövő fejlődést is. 
Ezért méltóztassanak nekem a kérdés nagy 
fontosságára való tekintettel megengedni, hogy 
egészen rövid visszapillantást vessek a magyar 
középiskola fejlődésére és elébük tárva a mult 
fejlődését, megjelöljem azt az utat, amelyen a 
jövőben nekünk, meggyőződésem szerint halad-
nunk kell. 

Amint Vasadi-Balogh igen t. barátom szép 
bevezető beszédében már jelezte, az újkori 
tanügyi mozgalmak a protestantizmusra ve-
zethetők vissza. A protestantizmus eredeti-
leg vallásos mozgalom volt; Melanchton azon-
ban ezt a mozgalmat megtöltötte tanügyi tar-
talommal, úgyhogy a reformáció tu la j don-
képen a vallási mozgalom mellett iskolai moz-
galommá is lett. Ök nemcsak az anyanyelven 
való hitszónoklással, hanem népies iskolák ala-
pításával is terjeszteni akarták a hitet. 
Ennek visszahatása volt azután a kato-
likus restauráció és ennek főtényezője, a 
jezsuita-rend is különös gondot fordított ép-
pen az iskolákra. Aquaviva generális, minden 
idők tanférfiainak egyik legnagyobbika, véle-
ményt kér t az összes rendtartományoktól a r ra 
nézve, hogyaú szervezzék meg — akkor még nem 
volt meg a középiskola fogalma — ezt a fejlet-
tebb iskolatípust és az így bekért vélemények 
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alapján adta ki 1599-ben a maga Ratio Studio-
rium-át, amelyet világtantervnek, középiskolai 
világreformnak lehet nevezni. Szükséges ennek 
szerkezetét röviden vázolni azért, mert ebbe 
kapcsolódik bele a magyar fejlődés. Ez a reform 
káromosztályos és négyévfolyamos alsó tago-
zatból, ügynevezett grammatikai iskolából 
állt. Azért nevezték grammatikai iskolának, 
mert ebben akarták a latin nyelvet a gyerme-
kekkel megtaníttatni. Ennek a latin iskolának 
— ahogy a neve is muta t ja — nem is volt más 
célja, mint hogy. annak során a latin nyelvet 
el lehessen sajátí tani . És mivel jó pedagógusok 
volta: azok, akik a tanrendszert megalkották, 
az L osztályt két részre osztották, hogy az eleme-
ket a fiatal növendékek alaposan megtanulhas-
sák. Így lett a háromosztályos iskolából tulaj-
donképen négyévfolyam. I t t lá t juk tehát m á r a 
négy évfolyamos alépítménynek első kezdetét. 
Erre következett két humanisztikus osztály. Az 
elsőt nevezték poétikának, a másodikat retori-
kának. Ez volt a középiskolának a dereka. Ezen 
épült fel azután a három évi filozófiai tanfo-
lyam, amely előkészített egyfelől a jogi, más-
felől a teológiai studiumokra. Amint méltóztat-
nak látni, ez lényegében kilenc évfolyamos kö-
zépiskola. Magyarországon ennek a rendszer-
nek a világában a XVIII . század derekán 
megvoltak a protestánsoknak a reformáció 
rendjén kifejlődött és később nagy gond-
dal továbbfejlesztett iskolái, a katholikus taní-
tást pedig két rend képviselte, a jezsuiták és a 
piaristák. A többi mai tanító rendek akkor még 
csekélyebb mértékben foglalkoztak tanítással. 
Ilyen helyzetben érte a magyar közoktatás-
ügyet XIV. Kelemennek 1773-ban kibocsátott 
Dominus ac Redemptor Noster bullája, amely a 
jezsuita-rendet eltörölte és ezzel 41 középiskola 
és hét internátus veszítette el Magyarországon 
a maga iskolafenntartóját. Természetesen ennek 
a hiánynak pótlásáról gondoskodni kellett. Ez 
Mária Terézia uralkodásának utolsó évtizedé-
ben, a felvilágosodott abszolutizmus jegyében 
történt. Az egész magyar állami iskolapolitiká-
nak kiindulási pont ja tulajdonképen a hiány 
pótlásának ez a szükségessége volt. Ekkor tet-
ték először Magyarországon a közoktatás ügyét 
politikummá — addig azt a felekezetek, az egy-
házak látták el —, állami feladattá, amelyről 
az államnak kell gondoskodnia. 

Aki szereti a természetet és megfigyeli, az azt 
látja, hogy a virágok csoportosan kelnek ki. 
Több ibolya, több liliom, több pünkösdi rózsa 
egy-egy tőből fakad, Így van ez a nemzetek fer-
mentálásának, termékeny korszakának idején 
is, amikor a tehetséges emberek és a nagy alko-
tások csoportosan jelentkeznek. Azt lehetne 
mondani, misztikus módon, nem is tud juk 
miért, csak azt lát juk, hogy vannak ilyen Isten-
áldotta termékeny korszakok. Ilyen korszak 
volt Mária Terézia uralkodásának utolsó év-
tizede^, XVIII . század 70-es évei. Ekkor mi ma-
gyarok gyönyörű látványnak voltunk tanúi. A 
Trauthson hercegi palotában együtt vannak Bes-
senyei és testőrtársai és előkészítik a magyar 
nemzeti megújhodást, ugyanakkor pedig a 

szomszédságukban, pá r száz lépésnyire odaaát 
a magyar kancellária palotájában, három jó 
magyar ember ül együtt, akikről meg kell em-
lékeznünk ma, amikor megint magya r iskola-
ügyről, magyar középiskolaügyről van szó. Ter-
mészetes, hogy az osztrák centralisztikus büro-
krácia, amely már akkor telítve volt az össz-
birodatmi törekvésekkel, szerette volna össz-
birodalmi üggyé tenni az oktatást is. Mária 
Terézia azonban 1776-ban megbízta Ürményi 
Józsefet, az akkori kancelláriának tanácsosát, 
a későbbi országbírót azzal, hogy Magyar-
ország számára dolgozzon ki közoktatásügyi 
szisztémát. Ürményi e megbízatás alapján 
maga mellé vett két munkatársat* maga mellé 
vette a lutheránus Terstyánszky Dánielt, 
korompai felvidéki embert, aki német főisko-
lákon végezte tanulmányait és onnan magával 
hozta a XVIII. század német pedagógiai 
törekvéseinek ismeretét és maga mellé vette 
Makó Pál volt jezsuitát, aki rendjének felosz-
latása u tán a bécsi Teréziánumban tanított, 
kitűnő latinista volt és jól ismerte a régi 
magyar iskolai fejlődést. Ez a három ember 
dolgozott együtt a magyar kancelláriának 
palotájában: a felvilágosodott abszolutizmus 
magas hivatalnoka. Ürményi, Terstyánszky, 
aki jól ismeri a nyugateurópai fejlődést és 
Makó Pál, a volt jezsuita, aki jól ismeri 
a magyarországi viszonyokat. Különféle 
világnézetű emberek. Valamennyit összekö-
tötte azonban egy nagy érzés, a magyar ha-
zának mindenekfelett való szeretete és ez a 
három különféle világnézetű férfi egy olyan 
művet adott Magyarországnak, amely biztosí-
totta azt, hogy Magyarország egész tanügye 
autonóm módon Ausztriától függetlenül fej-
lődhetett. Mert mikor Ürményi a maga mun-
kálatát Mária Teréziának bemutatta, a nagy 
királynő éles szeme észrevette, hogy ez a mun-
kálat jobb, mint a Marx Gratian piaris ta által 
Ausztria részéré kidolgozott munkálat, és a 
királynő az osztrák hatóságok előtt, azoknak 
nem csekély fájdalmára, felvetette a kérdést, 
nem lenne-e jó az osztrák munkálatokba az Ür-
ményi-féle munkálat sok, igen életrevaló esz-
méjét átvenni. Ha Ürményi és két t á r sa nem 
mutatkozik szellemileg superieur-nek az osz-
trák munkálat kidolgozóival szemben, akkor 
biztosra vehetjük, hogy a mi egész tanügyünk 
nem fejlődhetett volna Ausztriától függetlenül 
magyar alapon és Ürményi és társai zseniali-
tásának köszönhetjük azt, hogy az 1849-iki Ent-
wurf-ig önállóan fejlődött az egész magyar ok-
tatási ügy. 

Ennek az előmunkálatnak gyümölcse az 
1777-ik Ratio Educationis, egy nagyszerű tan-
ügyi kódex, amely a tanügyet országosan ren-
dezte a népiskolától fel egészen a főiskoláig min-
denben. Magában foglalja úgy az iskolai szerve-
zetet, min t a tantervet és felügyeletet, úgy, hogy 
a világ pedagógiai irodalmában e részben is 
r i tkí t ja pár já t . Nagyon vonzó lenne ma is 
ilyen teljes iskolai kódex-szel jönni és éppen 
amikor javaslatokkal jövök és mindig hallom 
azokat a — megjegyzem igen lojális forrná-
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ban tett — megjegyzéseket, hogy miért nem 
jövök mással, eszembe jut, hogy ha az ember 
ilyen iskolai kódex-szel jönne, akkor nem 
lenne kitéve ennek a szemrehányásnak, ae 
azonkívül könnyebben kezelhető kérdéssé is 
tenné az egész dolog végrehajtását. Csakhogy 
ha egyetlen kódexbe foglalnám össze azokat 
a kérdéseket is, amelyek mint politikum már 
meg vannak oldva és azokat egy törvény-
javaslat kapcsán, mint nyitott kérdéseket tár-
nám ide, s jönnék egy 3—400 szakaszos tör-
vényjavaslattal — mert az ilyen egységes 
iskolai kódexnek ilyen nagynak kellene lennie, 
— kérdem: letárgyalhatnók-e mi azt annyi 
idő alatt, amennyi a mostani viszonyok kö-
zött, sajnos, kulturális ügyekre ebben a nem-
zetgyűlésben rendelkezésre áll, amelynek 
most más és sajnos, megvallom, talán ma na-
gyobb fontosságú pénzügyi kérdésekkel kell 
foglalkoznia. 

A Ratio Educationis az oktatást egyöntetűvé 
igyekezett tenni a korábbi sokszerűséggel és 
tarkasággal szemben, azonkívül be akarta 
hozni az állami felügyeletet az összes iskolák-
ban, tankerületekre osztotta az országot és 
azok élére főigazgatókat állított, tehát amint 
méltóztatnak látni, olyan intézményeknek ve-
tette meg alapját, amelyek még ma is fenn-
állanak. De legfontosabb volt talán nemzeti 
szempontból szupremáciája Marx Gratiannal 
szemben, mert, min t jeleztem, ennek köszön-
hetjük azt, hogy a magyar iskolaügy Ausztriá-
val szemben autonóm módon fejlődött. Általá-
ban Ürményi ennek a műnek megalkotója, az 
első modern értelemben vett magyar kultúr-
politikus. Korábban inkább mécénások vol-
tak. Mátyás király, Pázmány Péter a nagy 
mecénások sorába tartoznak, de egységes 
koncepciójú állami kultúrpolitikája Magyar-
országon először Ürményinek volt, aki a nagy 
Trefort tal együtt aiKotta meg az egész ma-
gyar közoktatásügyet. A Ratio Educationis 
a jezsuita rendszeren épült fel s a jezsuita 
rendszerre főleg azért tértem ki, hogy ezt 
könnyebben beállíthassam fejtegetéseimbe. A 
jezsuiták négy éves grammatikai iskolá-
já t három évre vonta össze, a két gimná-
ziumi osztályt: a poézist és a retorikát meg-
tartotta, a három évi filozófiát szintén két évre 
csökkentette, úgy, hogy tulaj donképen hét éves 
középfokú oktatást rendszeresített. Ebből öt év 
volt gimnázium, két év pedig filozófia. Német-
országban akkor már csírázni kezdett a realisz-
tikus irányzat. 

II . Frigyes nagy minisztere, Zedlitz, — aki 
nem volt kultuszminiszter, mert hiszen a kultusz 
akkor még nem volt külön resszort, de ő fog-
lalkozott kultuszkérdésekkel, — nagyon jól 
felismerte a realisztikus tárgyak tanításának 
alapvető jelentőségét és külön reáliskola léte-
sítését hozta javaslatba. Mária Terézia ma-
gyarországi kultúrpolitikusa akkor erre az állás-
pontra még nem helyezkedhetett, hiszen a 
mi életünk még sokkal egyszerűbb volt. A jó-
módú polgári osztály, amelynek — amint ké-
sőbb rá fogok mutatni — iskolatípusa a reál-
iskola, nálunk még csekélyszámú volt, úgy, 

hogy a nemzet fejletlenségénél fogva Ürmé-
nyi még kénytelen volt az egységes közép-
iskola alapjára helyezkedni. De a realisztikus 
irányzat bizonyos csirái már az ő reformjá-
ban is megvannak, amennyiben tantervében 
mindenütt hangsúlyozza, hogy az életre hasz-
nos ismeretek is vétessenek fel a gimnázium 
tantervébe, ami megfelelt a XVIII . század 
racionalisztikus és utilitarisztikus irányának. 
Mint méltóztatnak látni, Ürményi, egészen 
tisztán lát ja a feladatot, de a hazai viszonyok 
fejletlenségénél fogva, nem létező igények 
számára külön ú j iskolatípusokat nem teremt-
hetett meg. 

Közbe jött I I . József összbirodalmi kísérlete, 
amely a magyar középiskola fejlődésének foly-
tonosságát szerencsétlen módon megszakította. 
De az inpraktikus reformok e téren sem élték 
túl II. Józsefet, az ő halálával összbirodalmi 
kísérlete tanügyi téren is összeomlott és min-
denben visszatért a Ratio Educationis rend-
szerre. 

Ekkor következett az 1790—91-iki nagy re-
formországgyűlés, ahol külön bizottságot kül-
döttek ki a tanügy tárgyalására és Ürményi-
nek jutott megint az a felemelő feladat, hogy 
az ő koncepciójának végrehajtása során szer-
zett tanulságok figyelembevételével Ratio 
Educationis-ának most már, hogy úgy mond-
jam, második kiadását készítse elő. Ez a bi-
zottság 43 ülést tartott, és azok egyikében 
Ürményi expozét mondott, amely Magyaror-
szágon tula j donképen az első kultúrpolitikai 
expozé. A latin nyelv grammatizálása mellett 
már sürgeti a klasszikus auktorok szellemébe 
való behatolást, kívánja a görög nyelv kötele-
zővé tételét, amely az első Ratio Educationis 
szerint csak fakultatív tantárgy, és érdekes 
szárnypróbálgatása a realisztikus irányzatnak 
Török Lajos gróf felszólalása, amelyben min-
den tankerületben már ipariskola felállítását 
kívánja. Ez természetesen akkor a mi viszo-
nyaink között még nem volt keresztülvihető, de 
létrejött az 1806-iki Ratio Educationis, amely a 
megelőzőnek rendszerén annyi t változtatott, 
hogy az alépítményt megint négyévessé 
tette, a r ra következett a kétéves gimnáziumi 
tanfolyam és két évi filozófia, tehát már i t t 
van magvában a mai nyolc éves gimnázium. 

1848—49-ik évi szabádságharcunk bukása a 
második cezúrát jelenti a magyar középiskolai 
oktatásban és azok, akik igazságtalanul ítélik 
meg a magyar középiskolát és akik keveselik, 
kicsinyelik sokszor azt a tanítómunkát, ami t a 
középiskola kifejt , gondolják meg azt, hogy 
addig, amíg még más szerencsésebb országok-
ban is óvakodtak attól, hogy a középiskola éle-
tébe erőszakosan belenyúljanak, mert tudták, 
hogy az, ha nem is rögtön, dc a következő ge-
nerációban keservesen megboszúlja magát, ad-
dig mi nem is egész 100 év alat t kétszer értük 
meg, hogy brutálisan belenyúltak a magyar 
közoktatásügybe. II. József dekompomTita a 
magyar közoktatásügyet, a szerzetesrendek el-
törlésével, a Thun-féle abszolutisztikus bele-
nyúlás pedig másodszor szakította meg kö-
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zépiskolánk nemzeti fejlődésének folyama-
tait. Ekkor egy szerencsénk volt tulajdon-
képen, hogy az osztrákok kénytelenek voltak 
kölcsönkérni Németországtól egy szakembert 
és az a Bonitz akit kölcsönkértek, nagy peda-
gógus volt, úgyhogy amennyire ellenszenves 
nekünk a germanizáló miniszter Thun Leó, 
annyira, ha tisztán politikai szempontból 
nézzük a dolgot, annyira elismeréssel kell len-
nünk Bonitz, az elméleti pedagógus i ránt és 
Exner miniszteri tanácsos iránt, akik ezeket a 
reformokat tulajdonképen csinálták, mert az 
az Entwurf , amelyet megalkottak, tisztán pe-
dagógiai szempontból kiváló munkálat. 

Mik voltak ennek újításai? A gimnázium 
terén a régi magyar hat osztályos gimnáziumot 
és a kétéves filozófiai tanfolyamot alakította át 
nyolcéves gimnáziummá. I t t jelenik meg elő-
ször gimnázium néven ez a nyolcéves tanfo-
lyam a mi oktatásügyünk terén. Ezt az Ent-
wurf két tagozatra osztotta, egy négyéves alsó 
és egy négyéves felső gimnáziumra. Behozta 
az érettségit. A latin nyelv terén a grammati 
zálás mellett élénken sürgette az irodalom taní-
tását, behozta a harmadik osztálytól kezdve a 
görögöt és például olvastatta a most olvasott 
auktorokon felül Demosthenest és Sophoklest, 
akik ma a mi tantervünkben nincsenek benn. 
Az Entwurfnak azonban talán legfontosabb 
új í tása az, hogy behozta először Magyarorszá-
gon a reáliskolát. Ettől az időponttól kezdődik 
Magyarországon tulajdonképen az iskolatípusok 
bifurkálása. I t t az Entwurfal l 1849-ben és an-
nak végrehajtása során vezetik be Magyar-
országon a reáloktatást. Hogy Európaszerte 
a reáloktatás a közoktatás mezején mindig 
nagyobb teret kívánt magának, annak két 
főoka volt. Egyik a XVIII . és XIX. szá-
zadban Németország polgári elemének vagyoni 
megerősödése, úgy, hogy ők maguknak az ő ál-
talános műveltségük és technikai tudásuk fej-
lesztésére külön iskolatípust kívántak. Ilyenül 
jelentkezett a reáliskola. De hozzájárult a reál-
iskola kifejlődéséhez az is, hogy a természettu-
dományok óriási haladást tettek, hogy azok a 
technikában alkalmazást nyertek, hogy a talál-
mányok és felfedezések mindig nagyobb jelen-
tőségűek voltak és kellett egy iskolatípus, 
amelyben mindez megfelelően honoráltatik is. 
Ennek kifejezéseképen keletkezett 1809-ben 
Nürnbergben Nierhammer kezdeményezésére az 
első bajor reáliskola, ahol a matematikát, ter-
mészettudományokat művelték bizonyos közis-
mereti tárgyak mellett. Ezek a reáliskolák az-
után három fejlődési fokozaton mentek át. 
először még a természettudományok tanítása 
alig válik el a szakoktatástól, az egyes 
termelési ágak technológiájától. A második 
fejlődési fokozatban akkor, amikor a technikák 
szakiskolából műegyetemmé válnak, mikor 
1854-ben keletkezett a híres zürichi politechni-
kum és 1857-ben a magyarországi és budai ipar-
tanoda műegyetemmé alakul át ; szükség volt 
egy előkészítő középiskolára a műegyetem szá-
mára. A legújabb fejlődési fok pedig az, hogy 
Vilmos császárnak és Althoffnak, a nagy po-

rosz kultúrpolitikusnak 1909-iki kezdésére Po-
roszország arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy a humanisztikus műveltség mellett a ter-
mészettudományok művelése is alkalmas az el-
mének a főiskolai tanulmányokra való előké-
szítésére, minek folytán akkor már ekviparálják 
a reáliskolákat a humanisztikus középiskolák-
kal és attól kezdve a reáliskolák és reálgimná-
ziumok a főiskolákra készítenek elő. Az Ent-
wurf életbeléptetése az első fejlődési fokról a 
második fejlődési fokra való átmenet idejébe 
esett, ezért reáliskolája félig-meddig szakis-
kola, félig középiskola. Ma a gazdasági szakis-
kola teljesen elvált a reáliskolától. A közép-
fokú mezőgazdasági iskolákra vonatkozó ren-
delkezések éppen azért nincsenek benne az én 
javaslatomban, mert ide logikailag be sem il-
leszthetők, már készen van egy szakoktatási 
törvényjavaslat, amely kiterjeszti a gazdasági 
szakoktatásnak úgy népiskoli, középiskolai, 
mint főiskolai tagozatára (Helyeslés), amit, re-
mélem, hogy még a nyár i szünet előtt — a ja-
vaslat készen van — a nemzetgyűlés elé fogok 
hozni. 

Méltóztatik látni, hogy az Entwurf abban az 
időben kelt, amikor a reáliskolák fogalma még 
teljesen kiforrva nem volt. Éppen azért beho-
zott egy alsó- és egy felsőtagozatú reáliskolát. 
Az első tagozat négyévből állt, a negyedik év-
ben azonban már a technológiát is tanították, 
hogy onnét közvetlenül az életbe léphessenek 
be a növendékek. Akik azonban műegyetemre 
készültek, azok már a harmadik osztály befeje-
zése u tán mehettek a hároméves felső tago-
zatba, úgy, hogy a teljes reáliskola az 
Entwurf szerint hatéves volt. Ez volt tulaj-
donképen a Bonitz-féle koncepció, összeomlott 
azután úgy, mint a II . József összbirodalmi kí-
sérlete, a Schwarzenberg—Bach-féle összbiro-
dalmi kísérlet is, ezzel természetesen az Ent-
wurff közjogi alapja is és ezért 1861-ben, mikor 
az októberi diploma u tán alkotmányunkat rész-
ben helyreállították, Budán a magyar pedagó-
gusok értekezletet tar tot tak és ezen az értekezle-
ten a germanizáció reakciójaként azután eré-
lyesen követelték a nemzeti tárgyak tanítását 
és bár már Ürményi a maga ratio educatio-
nisába nemzeti tá rgyakat vett fel, i t t lépett fel 
a korábbi germanizáció egészséges reakciója-
ként erőteljesen a nemzeti tárgyak oktatása. 

Azután jöt t az alkotmány teljes helyreállí-
tása és Eötvös József kultuszminisztersége. Ez 
rendkívül érdekes mozzanat általános történeti 
és a magyar gondolat történeti szempontjából 
is. Eötvös József t ag ja volt már 1848-ban 
Batthyány Lajos kabinetjének is. Vissza-
lépett azután, a Batthyány-kabinettel, közbe-
jött az osztrák összbirodalmi kísérlet, jö t t gróf 
Thunnak a rendszere és azután ugyancsak 
Eötvös 1867-ben belépett az Andrássy-kabi-
netbe is, úgyhogy 18 évi megszakítás xitán 
megint kultuszminiszter volt. Emberileg tehát 
egészen természetes, hogy ő, akinek első mi-
nisztersége még a régi magyar iskolarendszer, 
a ratio educationis világába esik, a liberális 
és nemzeti Eötvös csak ellenszenvvel nézhette 
Thun Leó munkáját , aki klerikális volt és ger-
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manizált. Ö vissza aka r t térni a régi magyar 
iskolai rendszerre és 1870 április 7-én benyúj-
tott törvényjavaslatában megint a kilenc évi 
régi magyar rendszert akarta életbeléptetni 
körülbelül a következőkép: Lett voln egy négy-
éves algimnázium, ezután egy kétéves 
főgimnázium, azután egy hároméves liceális 
tanfolyam, a liceális-tanfolyamba trifurkáció 
van olyanféleképen, hogy külön csoportokban 
tanultak volna azok, akik nyelvészetre és teo-
lógiára, külön azok, akik jogra, és külön azok, 
akik orvosi és természettudományokra készül-
tek. E mellett meghagyta az Entwurf-nak reál-
iskoláját is, azt azonban hat évről hét évre kí-
vánta felemelni. 

Eötvös két ú j pedagógiai fogalmat vitt bele 
az indokolásával, amely igazán szép mű, a ma-
gyar köztudatba. Az egyik volt az egységes alsó 
tagozatnak francia gondolata, a másik pedig a 
reálgimnáziumnak német gondolata, mert azt 
mondta, hogy a gimnáziumnak négyéves alsó 
tagozata — így fejezte ki magát az indokolás-
ban —• reálgimnázium. Hogyan alakult ez a 
rendszer? Nem lehet azt mondani, hogy egysé-
ges alsó tagozatot létesített volna, mert e mel-
lett megtartotta a reáliskolát is. Azonkívül a 
reálgimnázium csak a négy alsó tagozatban ér-
vé nyresült. Mi a reálgimnázium? Ez t a reálgim-
náziumot Fischer berlini pedagógus 1806-ban ki-
adott munkájában lanszirozta először. Ez reál-
iskola, amely a la t in t is, korlátolt mértékben ta-
nít ja. Ezt a rendszert akarta Eötvös az alsó 
tagozatba behozni. A liceális rendszer életbe-
léptetésére azonban akkor az anyagi eszközök 
nem voltak elegendők. Egy kilenc éves közép-
iskolát a kiegyezés u tán a gyenge magyar pénz-
ügyek nem bírtak el. Közben — szerencsétlen-
ségre — mint méltóztatnak tudni Eötvös meg-
betegedett és be is következett a katasztrófa, 
úgy, hogy utóda Pauler már kénytelen volt a 
megkezdett liceális tanterv további alkalmazá-
sát felfüggeszteni és éppen a pénzügyi viszo-
nyok nyomása ala t t vissza kellett térni az Ent-
wurf alapjára. 

Eötvös nagysága kétségtelenül államférfiúi, 
költői, és írói munkásságán kívül főképen a 
népiskolai törvény megalkotásában van. Ha to-
vább élt volna, bizonyára megtalálta volna a 
módját annak, hogy középiskolai koncep-
cióját is a maga egészében keresztül-
vigye, de — mondom — a mostoha pénz-
ügyi viszonyok ezt inem engedték meg, úgy, 
hogy második utódjára, Trefort Ágostonra 
várt a feladat, hogy ezt a nagy kérdést meg-
oldja. A nagy Trefor t emlékezete előtt min-
dig hódolattal kell meghajolnunk, ha a ma-
gyar közoktatásról beszélünk, mert. ürményi 
után és Ürményin kívül a magyar közoktatás 
kétségtelenül Trefortnak köszönhet legtöbbet. 
Ő alkotta meg az 1883. évi XXX. t.-c.-t, ami mai 
középiskolai törvényünket, amellyel az eddigi 
rendeleti szabályozás labilis ta la járól először 
Vitte át a magyar középiskolai oktatást a tör-
vény szikla-szilárd alapjára. A rómaiaknak 
pretori jogalkotása jut eszünkbe, ha ezt 
a törvényalkotást látjuk. Trefor t ebben le-

szűrt minden tapasztalatot, amely Ürményi 
Rátió Educitionis-ének megjelenése óta Ma-
gyarországon felmerült, ezért a gyakorlati élet-
ben a törvény kitűnően be is vált. Megoldotta 
az állami felügyelet nehéz kérdését is. 

Már beszédem bevezetésében volt szeren-
csém említeni, hogy Ürményi kísérletet tett 
egy ilyen egységes tanrendszer létesítésére és 
az állami felügyelet általános kiterjesztésére. 
Akkor azonban az autonóm felekezetek, a 
protestánsok ennek ellentálltak és teljes jog-
gal, mert hiszen ők, a maguk autonómiájával 
tulajdonképen a magyar szellemű és magyar 
nyelvű iskola függetlenségét védték, az osz-
trák összbirodalmi bürokráciával szemben. 
Trefort korában azonban, mikor már a ma-
gyar országgyűlés alkotta meg a törvényeket 
és a magyar országgyűlésnek felelős magyar 
független miniszter végezte a végrehajtást, 
bizalmatlanságra többé nem volt ok és Trefort 
meg is tudta oldani azt a kérdést, amelyet 
Ürményi még abbanhagyott, az általános 
állami felügyeletet. 

Tény az, hogy az 1883-i v i ta a körül forgott, 
hogy a protestánsok alapvető törvénye, az 1790. 
évi XXVI. t.-c.-nek az iskolákra vonatkozó 
ama kifejezései: „potestas regiae supremae in-
spectionis" és „coordinatio literariae institutio-
nis" hogyan értendők, mik ennek a szabatos fo-
galmai, hogy a protestáns autonómia megsér-
tése nélkül meddig lehet elmenni az állami fel-
ügyeletben. Akkor ezt a kérdést Trefortnak köz-
megnyugvásra sikerült megoldania, s ez is 
egyik mozzanat, amelyből láthatjuk, hogy Tre-
fort micsoda nagy kérdéseket oldott meg nagy 
politikai nehézségek között. 

Trefort 1875-ben nyolc osztályúvá tette a ko-
rábbi hat, illetőleg hét osztályú reáliskolát. 
Már ebből látni, hogy nem az egységes 
középiskolának, hanem a középiskolai típusok 
differenciálásának embere, s tényleg, az 1881-i 
törvényjavaslat indokolásában, de még inkább 
1883 március 5-én tar tot t nagy beszédében, 
melyben a maga javaslatát bevezette, az egy-
séges iskola öntudatos ellenségének mutatko-
zott. Az egységes középiskola lejárt eszme, 
mely nem fog tudni életet nyerni. Mintha 
sejtette volna, hogy az 1900. évi nagy po-
rosz középiskolai reform —• amint a t. Nem-
zetgyűlés látni fogja — tulajdonképen ugyan-
erre az álláspontra helyezkedett. 

Akik Olaszországban utaztak, sokszor láttak 
nagyszerű palotákat, amelyek be vannak 
építve; monumentális emeleteiket két részre 
osztják, nagy termeiket tagolják, úgy, hogy 
belül alig lehet ráismerni a monumentális 
alkotásra. Ha azután a palota megint hozzá-
értő ember kezébe kerül, akkor ezeket az 
eltorzító választófalakat eltávolítják, s vissza-
állítják a palotát, de bizonyos fokig szá-
molnak az élet haladó igényeivel is, hacsak 
múzeummá nem alakítják. Ezt a munkát kell 
a t. Nemzetgyűlésnek elvégeznie Trefort mo-
numentális alkotásán, az 1883. évi XXX. tör-
vénycikken, a mi középiskolai törvényünkön. 

Az 1890-i reformot másnak, mint ilyen be-
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építésnek eilsmerni nem tudom. (Úgy van! a 
jobboldalon.) Az 1890. évi április hó 21-én be-
nyúj tot t törvényjavaslat negatív törvényja-
vaslat. Csak egyet akartak, a görög nyelvet el 
akar ták törölni, de nevezetes, hogy magában 
a törvényjavaslat szövegében nem mondták 
meg, hogy mit akarnak helyébe tenni. Már lát-
tam olyan eljárást, hogy a középiskolában he-
lyet csinálnak valamilyen tantárgy számára és 
más tantárgyat ennek feláldoznak. Ez pozitív 
eljárás. De ri tkán volt példa a törvényalkotás 
történetében arra, hogy kimondják, hogy vala-
mit nem akarnak, de nem mondják meg a tör-
vényjavaslat szövegében, hogy mit akarnak. 

A bizottságok akkor fölvettek valamit, amit 
nem is tudtak igazában megnevezni, mert azt 
mondták: görögpótló. Ez lett volna a magyar 
nyelvnek bizonyos intenzív oktatása, de kitűnt, 
hogy az sem volt, mer t tulajdonképen magyar 
fordításban akarták a görög klasszikusokat ol-
vastatni. Ezenkívül behozták a rajzot is. Nem 
akarom lekicsinyelni a rajz jelentőségét, de ha 
tanértékére valami egyenlőt kerestek a görög 
nyelvvelj, amelyről mindenki elismeri, hogy 
óriási kultúrpolitikai, elmeképző jelentősége 
van, akkor mégis csak más tárgyakat lehetett 
volna kieszelni, mint ezeket az úgynevezett 
görögpótló tárgyakat . Belátásos emberek ak-
kor erre rá is mutat tak: Kovács Albert és 
Asbóth János. Már az 1890-i vitában is azt 
mondták, hogy erre még nincs példa, mert 
hogyha behoznánk a modern nyelveket, behoz-
nánk a természettudományok intenzivebb okta-
tását, ezt értenénk, ez volna a reálisabb, de 
hogy mi a görögöt kihagyjuk és valami ekvi-
valenst behozzunk a helyére, ez nem volna 
egyéb, mint a gimnázium devalválása (Úgy 
van! Úgy van!); Arra, hogy a kortársak sokszor 
mennyire el vannak fogulva, jellemző az az 
önérzet, amelyet az 1890-iki törvényjavaslat elő-
adója tanúsított. (Zaj balfelől). Hiszen t. Nem-
zetgyűlés, fejtegetéseim annyira tárgyila-
gosak, hogy azokban politikát alig lehet 
találni. (Zaj és ellenmondások a bal- és 
szélsőbalon.) Mosolyogni lehet az akkori tör-
vényjavaslat előadójának önbizalmán és önér-
zetén, Schwarz Gyula, aki jeles tudós volt, azt 
mondta: „Most mosolyognak külföldön emiatt, 
de eljön legközelebb az idő, amikor irigyelni 
fogják ezt a reformot." Majd így folytat ja: 
„Önálló gondolat, amely nem kér kölcsön öszr 
tönzetet és nem táplál féltékenységet. Jogosult-
ságát már manap érezteti a kortársakkal, akik 
okulni tudnak a tapasztaltakon, úgy a józan 
ész, mint az elfogulatlan tudomány, de még 
fényesebben ki fogja mutatni már a legköze-
lebbi jövő." Schwarz Gyula rossz jósnak bizo-
nyult. Már a millennium alkalmával tar tot t má-
sodik országos és egyetemes tanárkongresszu-
son Kármán Mór, egy nagy pedagógusunk, kon-
statálta azt, hogy ennek a reformnak elhibázott 
voltát pedagógusok között nem kell indokolni. 
(Úgy van! jobbfelől.) A másik előadó is rá-
mutatott e törvényalkotás szerencsétlen mivol-
tára, ha van Magyarországon communis opinio 
paedagogorum, pedig a pedagógusokat nem 

könnyű egy közös nevezőre hozni (Derültség. 
Ügy van!), akkor kétségtelen, hogy az 1890-i 
alkotás teljesen elhibázott, nekünk tehát vissza 
kell térni a nagy reformer alapvető munká-
jára . (Úgy van! jobbfelől.) 

Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy ebben a tekintetben, hogy mit is kelljen 
tenni és hogy miként képzelte ő törvé-
nyének továbbfejlődését, Trefortnak majdnem 
politikia végrendeletét bírjuk, mert hiszen ő 
a haladás embere volt, nem áltatta magát, 
hogy örök időkre készített kódexet, mint ahogy 
némely római császárok gondolták, jól tudta, 
hogy az ő törvényei sem lesznek örök életűek. 
1886-ban a Budapesti Szemlében egy cikkben 
igen értékes útbaigazításokat hagyott hátra 
számunkra. 

(Az elnöki széket Zsitvay Tibor foglalja el.) 
. . . Akkor az ő támogatásával jelent meg 

Frai-y könyve, magyar fordításban, aki a hu-
manisztikus studiumok ellen, különösen a 
klasszikus nyelvek tanítása "ellen foglalt állást. 
És akkor következtetéseket vontak le abból, 
hogy ilyen könyvet í r t Trefort és azzal meg 
akar ta nyugtatni a közvéleményt s a követke-
zőket mondta (olvassa): ,JE jelenségből máris 
különböző következtetések vonatnak le. Azt 
mondják, hogyha a középiskolákról alkotott 
törvény revideáltatni fog s a görög nyelv 
tanítása meg fog szűnni, akkor a klasszikus 
filológusok állás és kenyér nélkül fognak ma-
radni. Valóban gyerekes felfogás." Viszont 
cikke későbbi folyamán így folytat ja (olvassa): 
„Én elfogadom Du Bois-Reymond nézetét, hogy 
klasszikus tanulmányok nélkül is lehet haladni 
az egyetemi pályán. Korlátolt iskolai felfogás 
azt hinni és hirdetni, hogy a klasszikus nyelvek 
nélkül az ú j irodalmak segítségével a műveltség 
magasabb fokát elémi ne lehessen." Milyen 
modern gondolkodás! Persze, az ú j irodal-
mak segélyével és nem görögpótlóval. — 
Ezek után így folytat ja (olvassa): Az a 
nagy kérdés, mit kell nekünk tenni?" És 
dirre panaszául azt a jánl ja , hogy a reáliskolák-
ba is be kell vezetni a latin nyelvek bizonyos-
fokú oktatását. Mi egyéb ez, mint a reálgimná-
zium? — amelynek behozatalát javasolja a 
mostani törvényjavaslat. (Úgy van! jobbfelől.) 

Én tehát ezt a törvényjavaslatot azzal a fel-
emelő érzéssel terjesztem be, hogy ez tulajdon-
képen a mi középiskolai törvényünk .megalko-
tójának, a nagy Trefortnak szellemében és az 
ő posthumus útbaigazítása mellett is történik. 

Ez után az ankétek beláthatatlan sora kö-
vetkezett, amivel nem akarom a t. nemzetgyű-
lés figyelmét fárasztani. De mégis tartozom az-
zal, hogy mindazokat az érveket, amelyek úgy 
ezeken az ankéteken, mint a külföldi irodalom-
ban is fölmerültek, az egységes és a differen-
ciált középiskola mellett, a t. nemzetgyűléssel 
abból a szempontból megismertessem, hogy 
mik voltak az irányadók az én felelősségem 
mellett megejtett elhatározásokban. 

Az egységes középiskola mellett kettőt szok-
tak felhozni. Az egyik, hogy kitolja a pálya-
választást. Méltóztatnak látni, hogy teljes ki-



14 Néptanítók Lapja 15—16. szánig 

fejlődésben egységes középiskola Európában 
ma már sehol nincs, csakis az egységes alsó 
tagozat az, amelyet némelyek posztulál-
nak és amely Franciaországban érvényben is 
van. De mely korról, mely korra tolja ki ez az 
egységes középiskola a pályaválasztást1? A 
11 éves korról a 15 éves korra, a pubertás ko-
rára , amikor a gyermeklélek leginkább zavar-
ban van, amely éppen olyan alkalmatlan, mint 
az a 11 éves kor, hogy valaki pályát választ-
hasson. Egészen máshol kell a megoldást ke-
resni: nem az iskolai fajokkal való pepecse-
léseknél, hanem a minősítés egységesítésénél 
kell keresni, amely a pályaválasztást feltolja 
a 19 évhez, amikor általában az emberben ki-
fejlődnek a hajlamok. Ez vezette az 1900-iki po-
rosz közoktatási reformot, amely ennek a 
problémának megoldását kereste az egységes 
minősítésben. 

A másik, hogy az egységes középiskola egy-
séges alapműveltséget ad. Azt fejtegeti, hogy a 
nemzeti együttérzés szempontjából nagy ér-
deke egy nemzetnek, hogy a vezetésre hivatott 
intelligencia egységes kultúrát kapjon és ezért 
szükséges az egységes középiskola. De ehhez 
nem kell teljesen egységes középiskola; it t telje-
sen elégséges, ha minden középiskolai fa j tában 
a nemzeti tárgyakat , a nemzeti irodalmat, a 
nemzeti történelmet tanítják egységesen, (Ügy 
van! jobbfelől.) ez az az egységes bázis, amely 
körül a többi tá rgy csoportosul és amely az-
után a nagy nemzeti kérdésekben megadja a 
középosztály gondolkodásának azt az egységét 
és főleg az érzéseknek azt az egységét, amelyre 
a nemzetnek szüksége van. (Ügy van! Ügy 
van!) Ehhez tehát egységes középiskolára 
nincs szükség. 

De lássuk az érveket az egységes középiskola 
ellen. Az első érv az, hogy az egységes közép-
iskola vagy — és ez az egyik alternatíva — 
elviselhetetlen, túlterhelésre vezet. Mert hogy 
jön létre az egységes középiskola? Ügy jön 
létre, hogy a humanisztikus és a realisztikus 
irányok hívei kompromisszumot kötnek. És mi 
ennek az eredménye? Az, hogy ezt a kompro-
misszumot megkötik a szegény gyermekek 
idegzetének kárára . (Ügy van! jobbfelől.) És 
annyi mindent gyömöszölnek bele abba a tan-
tervbe, amit taní tani sikerrel nem lehet. Ezt 
nem elvileg vi ta t juk csupán. Hiszen megvan 
erre a példa, az egységes középiskolára, a 
leánygimnáziumban, amely meg van terhelve 
napi hat órával, felső matematikával, differen-
ciál és integrált számítással, latinnal stb. 

Én azt hiszem, hogy aki lá t ta a leánygimná-
zium tantervét, annak elmegy a kedve az egy-
séges középiskolától. Sokkal jobban szeretem 
a magyar gyermeket, mintsem bármikor bele-
mennék az egységes középiskolába, mely vagy 
túlterheléshez, vagy felelületességhez vezet. A 
másik megoldás pedig, hogy nem terhelünk 
túl, hanem mindenbői veszünk egy picikét, 
mindenből valamit, egy lexikális műveltség, 
amely ismeretanyagot szolgáltathat, de a kö-
zépiskola célja nem az ismeretanyag felhalmo-
zása, mert annak nagy részét hamarosan elfe-

lejti a gyermek, hanem az elme kiélesítése, ezt 
pedig sok tárgy tanításával és az emlékező 
tehetség megterhelésével elérni nem lehet. 
Meggyőződésem szerint az egységes közép-
iskola nálunk a mi viszonyaink között, ahol 
nekünk még egy nyelvvel többet is kell tanul-
nunk, mint a külföldi nemzeteknek, teljesen 
pedagógiai lehetetlenség. De a furkációs rend-
szer mellett, amelynél van egy egységes alépít-
mény s csak ezután következik a felső tago-
zatban a humanisztikus és realisztikus i rányú 
elágazás, ott az egységes ágazatnak sajátos 
jellegét megadó túlterhelést. Ezt, egészen tiszr 
tán átlátták az 1900. évi porosz reform alkal-
mával, amelyet Vilmos császár kezdeménye-
zett, voltaképen azonban az a tanférfiú készí-
tett elő, aki talán minden' idők kultúrpoli-
tikusainak egyik legnagyobbika volt és akinek 
Németország a modern műveltségé tj legfőké-
pen köszönheti: Althoff. Ez a férfiú a végre-
haj tás i utasításban azt í r ja (olvassa): „Durch 
die grundsatzliche Aneirkennung der Gleich-
artigkeit der drei Arten höherer Lehranstal-
ten wird die möglichkeit geboten die Eigenart 
eines jeden kraf t iger zu pflegen" tehát az első 
osztálytól fel a kilencedikig mind a kilenc 
osztályban minden iskolatípus belső sajátsá-
gának legintenzívebb kifejlődése ez. 

De csupán akadémikus ez a fejtegetés, mert 
a kérdést miránk nézve egy szempont dönti el: 
Mi a furkációnak rendszerét pénzügyi okból 
nem bír juk el. Ha a furkációt keresztül akar-
nánk vinni, nekünk minden középiskolában 
legalább négy tanárral többet kellene alkal-
mazni és legalább két tantermet kellene meg-
nyitni. Kérdem, hogy ma, amikor mint mél-
tóztatnak tudni, megkezdett állami építkezé-
seknek egy része is befejezetlen, javasolhatok-e 
olyan reformot, amely leküzdhetetlen pénzügyi 
nehézségekkel találkoznék. I ly körülmények 
között mi nem furkálhatunk és ne fúr junk-
faragjunk az iskolarendszereken, hanem halad-
junk tovább a történetileg bevált alapokon. 
Minekünk egy, a múlttal számoló és a jelen 
nagy igényeit megértő középiskolai rendszerre 
van szükségünk. (Halljuk! Halljuk! jobbfelől.) 

Dacára annak, hogy én a differenciált közép-
iskolának vagyok a híve, mégsem élek illúzió-
ban, hogy az én javaslatom végső kifejlődésé-
ben esetleg nem fog-e az egységes középiskola-
típushoz vezetni, oly értelemben véve, hogy a 
relálgimnázium lesz az általános iskolai típus. 
Hogy ez be ne következzék, amit én nem óhaj-
tok, egy szavam lenne ebben az ünnepélyes 
órában és erről a felelősségteljes helyről úgy 
a humanisztikus gimnázium, mint a reáliskola 
hívei számára. A humanisztikus gimnázium 
híveinek azt mondom, hogy az én javaslatom 
az utolsó kísérlet Magyarországon a humanisz-
tikus studiumok megvalósítására. A humanisz-
tikus studiumok mellett négy érvet szoktak 
felhozni. Az egyik az, hogy Magyarországon 
a latin majdnem nemzeti tantárgy, sokáig la-
tin volt a hivatalos nyelv és a mai nyelvünk-
ben is igen sok a latin. Mentől tovább hala-
dunk el attól a kortól, amelyben latin volt a 
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hivatalos nyelv, annál többet veszít ez az érv 
a jelentőségéből. Azután felhozzák azt, hogy a 
grammatikatanulásnak nagy az elmeélesítő ha-
tása. Nem tagadom, hogy ez így van, azonban 
jól tudjuk, hogy amikor megtanultuk a szabá-
lyokat, még többet vesződtünk a szabályok alól 
való kivételek megtanulásával, úgy, hogy a 
grammatika logikát képző erejénél sokkal 
hasznosabb a matematika, amely nem ismer 
kivételt a maga logikája alól. Fel szokták 
hozni azt is, hogy az orvosi, jogi műszavakat 
nem lehet megérteni a latin, a görög nyelv tu-
dása nélkül. Ez való igaz* csakhogy az etimoló-
giai szótárakban ezeket a dolgokat elég rövid 
idő alatt el lehet sajátí tani. A negyedik érv, 
amit egyedül fogadok el komoly érvnek, az, 
hogy az antik kul túra olyan művelő értéket 
képvisel, amivel egyetlen más tantárgy nem 
versenyezhet. Azonban ezen a téren nekem ko-
moly kifogásokat kell tennem. Hiszen már a 
90-es években is Schwarz Gyuláéknak főérve a 
görög nyelv eltörlése mellett a görög nyelv 
taní tásának sikertelensége volt. Magam is is-
kolalátogatásaim alkalmával igen gyakran saj-
nálattal tapasztaltam, hogy a gyerek csak azt 
a 20—30 sort tudja, ami leckének iel van adva, 
azonban az olvasmány szellemi összefüggésé-
vel tisztában nincs, nem hatol be a klasszikus 
olvasmány lényegébe. Ezen a téren nem fogok 
t réfá t érteni és a klasszikus filológusnak vagy 
alkalmazkodnia kell ahhoz, hogy az if júságot 
bevezeti a klasszikus auktorokba, és főleg az 
antik műveltség szellemébe, vagy nem lesz 
olyan kultuszminiszter, aki megmenthetné Ma-
gyarországon a klasszikus nyelvek tanítását. 

A gimnáziummal az én javaslatom szerint 
megszűnik a minősítési monopolium. Szabad 
lesz a verseny. A szülő abba az iskolafajtába 
adhat ja gyermekeit, amelyikbe akar ja , és a 
gyermek a maga érettségijével, a reáliskolai 
érettségivel is be fog léphetni bármely főisko-
lába. Tehát szabad lesz a verseny. A humanisz-
tikus gimnázium híveinek tehát mindent el kell 
követniök, hogy a maguk iskolatípusát meg-
mentsék, s meggyőződésem szerint, ha jól dol-
goznak, megismerhetik, mert meggyőződésem 
az hogy minden más művelődési anyagon fölül 
a humanisztikus studium és a görög-latin kul-
tú ra az, amely leginkább alkalmas az i f j ú elmé-
jének a főiskolai tanulmányokra való megér-
lelésére és általánosan művelt emberré való 
képzésére. Ennek megoldása azonban a tanáro-
kon múlik. A tanárok kezébe van letéve a hu-
manisztikus gimnázium sorsa. (Ügy van! Ügy 
van! jobbfelől.) 

De van egy szavam a reáliskola embereihez 
is, mert ha sikertelen volt helyenként a görög 
nyelv oktatása, talán sikertelen volt helyenként 
a botanika oktatása is. Magam hallottam, hogy 
a gyerekek sok helyen alig tudtak mást, mint 
egyes növények botanikai nevét és bizonyos 
rendszereket, mintha az egész természet arra 
való lenne, hogy minden virágnak botanikai 
nevet lehessen adni és az egészet rendszerbe le-
hetne foglalni. Mi egészen mást várunk a rea-
lisztikus oktatástól. Mi vár juk például a bota-

nikának biologiai alapon való taní tását és a 
természettudományi gondolkozásba való be-
vezetést, mert a természettudományi gondolko-
zásnak kifejlesztése, elismerem, éppúgy alkal-
mas arra, hogy az elmét a főiskolai studiumokra 
megérlelje, mint a humanisztikus tanítás. 

A jelenleg fennálló 120 magyar középiskolá-
ból meggyőződésem szerint tizennégyet el kell 
törölni, úgy hogy 106 középiskolával kell majd 
számolnunk. Számításom szerint ebből a 106 
középiskolából mintegy 20 meg fog maradni 
humanisztikus gimnáziumnak, hetvenegy átala-
kul reálgimnáziummá és 15 lesz a reáliskolák 
száma. Méltóztatnak tehát látni a reálgimná-
zium lesz a magyar középiskoláknak túlnyomó 
része, körülbelül kétharmada. Ennek a reálgim-
náziumnak eszméje, amint már jeleztem, a 
XIX. század elején lépett fel Poroszországban. 
Olyan iskolatípus ez, amelyben korlátolt óra-
számban a latint is taní t ják. 1859-ben Porosz-
országban ezt az iskolatípust I. osztályú reál-
iskolának nevezték, és csak 1882-ben kapta a 
reálgimnázium nevet. Sajátságos jelenség, 
hogy Gossler porosz kultuszminiszter 1890-ben 
még utolsó kísérletet tet t a reálgimnáziumok 
eltörlésére, azonban a német szülők nyomása 
elsöpörte ezt a kísérletet, úgy, hogy azután az 
1900-as nagy reform alkalmával kénytelenek 
voltak a reálgimnáziumnak minden attribútu-
mát visszaadni. 

Nálunk magyaroknál fő érv a reálgimnázium 
mellett az, hogy ú j helyzetünkben a modern 
nyelvek tanítása parancsoló szükség. Nemcsak 
diplomatáinknak van szükségük a modern 
nyelvekre, hanem szüksége van azokra az 
üzleti életnek, különösen a kereskedelemnek 
is és mindenkinek, hogy külpolitikai kérdések-
ben el tudjon igazodni. Hiszen külföldi napi-
lapok, folyóiratok olvasása nélkül nem tudunk 
a külpolitikai helyzetről egészséges véleményt 
formálni, pedig Ausztria már megszűnt he-
lyettünk külpolitikailag gondolkozni, s most 
nekünk kell ezekben a kérdésekben önállóan 
eligazodnunk. Szükségük van rá juk tudósaink-
nak is, hogy be tudjanak kapcsolódni az euró-
pai szellemi élet folytonosságába, egészébe és 
meg tudják mutatni, hogy milyen nagyot, 
nagyszerűt produkál a magyar tfudományos-
ság, amit a külföld csak azért nem méltányol 
jobban, mert nyelvünk rendkívül elszigetel 
bennünket. Pedig például újabban a magyajr 
tudományos folyóiratokból adott idegennyelvű 
rezümék folytán máris, hogy úgy mondjam, 
felfedezték sok téren a magyar tudományos 
munka jelentőségét és kiválóságát. De általá-
ban benne kell maradnunk abban a kulturális 
közösségben a Nyugattal, amelybe Szent István 
bekapcsolt bennünket és amelyet a modern 
nyelvek ismerete nélkül semmiesetre sem érhe-
tünk el. 

Igazságtalanul ítélik meg tulajdonképen a 
modern nyelvek oktatásának sikerét az iskolák-
ban. Hiszen általában, ha a tárgyak tanítását 
azok sikerének mértékével mérnők, nagyon sok 
tá rgyat ki kellene tennünk a középiskolából. 
Nem it t van a megoldás, ahol 1890-ben is keres-
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ték, hanem ott van a megoldás, hogy a szüksé-
ges tárgyak taní tását kell megjavítani. (He-
lyeslés.) Aki egy nyelv grammatikájá t jól meg-
tanul ta az rövid külföldi tartózkodás után a 
beszédet már könnyűszerrel elsaját í thatja, aki 
azonban grammatika nélkül megy ki, hiába van 
külföldön, beszéde mindig gyarló és hibás lesz. 

Van i t t azonkívül egy második szempont is. 
Nemcsak grammatikát és nyelvkészséget tanu-
lunk, hanem a nyelvoktatás révén behatolunk 
az illető nyelvek irodalmába is és ez az, amit a 
reálgimnáziumban elmeképző ál tal humanisz-
tikus oktatás helyébe akarunk állítani, hogy a 
modem művelődés a modern nyelvek és iro-
dalmak révén elsajátítható legyen. A németet 
természetesen meg kell tar tanunk a kötelező 
tantárgyak között azután is, hogy a kapcsolat 
felbomlott, amelyben Ausztriával voltunk. 
Nem valami politikai előszeretetből, hanem a 
szomszédságnál a geográfiai helyzetnél fogva 
kell megtartanunk, mert végre is a nagy 
német nép az a nemzet, amellyel közvetlen 
geográfiai szomszédságban vagyunk. 

Ezen kívül azonban be kell hoznunk három 
más modern nyelvet és irodalmat is. Mind a 
hármat egyszerre nem hozhatjuk be, de min-
denesetre módot kell nyujtanunk ennek a há-
rom nyelvnek a tanulására, amelyek nemcsak 
világnyelvek — az angol, a f ranc ia és újabban 
az olasz is — hanem amelyeknek nagy irodal-
muk, olyan irodalmuk is van, amely szintén al-
kalmas az elmének arra az élesítésére, amely 
tu la j donképen a főiskolai oktatás előkészítése. 

Még egy kérdést vetettek fel velem szemben, 
amelyre válasszal tartozom: miér t taní t ja a 
reálgimnázium és miért fogja tanítani a ma-
gyar reálgimnázium is a latint? A reálgimná-
zium tényleg azoknak az iskolája lesz, akik 
orvosi és jogi pályára mennek. Nem vitatom 
azt — hiszen egész koncepcióm ennek ellenkező-
jét muta t j a —, hogy erre a jogi és orvosi pályán 
okvetlenül szükség van. Például annak az ügy-
védnek, aki nem lép fel tudományos igények-
kel, aki praktikus ember akar lenni, végre is 
nem kell a római jogot, vagy a kánonjogot 
tudományosan művelnie. Azt azonban nem lehet 
tagadni, hogy mégis hasznos az orvosra 
és a jogászra nézve a latin nyelv tanu-
lása, éppen ezért a reálgimnázium semmiesetre 
sem küszöbölheti ki ezt az egyik antik nyelvet. 
(Ügy van!) Ezenkívül a latin nyelv rendkívül 
megkönnyíti a modern nyelvek tanulását és mű-
velődési ereje kiszámíthatatlan]. Ugyanis az 
egész modern kul túra két forrásából táplálkozik. 
Az egyik a klasszikus ókor, a másik a keresz-
ténység. A klasszikus ókor szellemét lesz hi-
va tva közvetíteni a reálgimnáziumban a latin 
nyelv, a kereszténység nagy eszméit pedig a 
vallástan, amelyet a németek nemzeti tárggyá 
minősítettek. Mert amint én nem ismerem el 
igazán művelt embernek azt, aki Tacitust és 
Horatiust nem olvasta, éppen úgy nem ismerem 
el művelt embernek azt sem, aki Krisztus hegyi 
beszédének mélységeit (Ügy vam! Ügy van! a 
jobb- és baloldalon.) és Szent Pá l leveleinek filo-
zófiáját nem tud ja legalább is méltányolni. 

Azt hallottuk, hogy ez az ón javaslatom nem 
eredeti koncepció. Nem is állítom, hogy az. 
lenne, de egy bizonyos fokig mosolygok ezen a 
megjegyzésen, mert amikor idejöttem a gyüjte-
ményegyetemről szóló javaslatommal, akkor 
meg azt vetették elém, hogy ilyen a világon 
sehol sincs. T. Nemzetgyűlés! Kis nemzeteknek 
végtelenül veszedelmes a középiskola terén ex-
perimentálniok. Nekünk taposott utakon kell 
haladnunk és taposott utakon haladunk akkor,, 
amikor egészben véve az 1900. évi porosz közép-
iskolai reformot tar t juk szem előtt, amely szin-
tén körülbelül olyan előzményekből indult ki 
és olyan történelmi fejlődés a lapján áll, mint a 
mienk. 

Hogy én Léon Berard, zseniális francia kul-
tuszminiszter tavalyi iskolai re formjá t miért 
nem vehettem alapul, azt az indemnitás tárgya-
lása alkalmával bővebben kifejtettem, de ki van 
ez fejtve javaslatom indokolásában is, úgy, 
hogy felmentve érzem magam az alól, hogy erre 
i t t még külön kiterjeszkedjem. A Mont Blanc-t 
különféle utakon lehet megmászni, éppen úgy 
azokba a magasságokba is, amelyeket szellemi 
téren a főiskolai studiumok jelentenek, külön-
féle utakon lehet eljutni. El lehet jutni a klasz-
szikus nyelvek tanulásán keresztül is; ez is 
egyik út, de nem az egyedüli út. Ma már nyil-
vánvaló, hogy el lehet érni a természettudomá-
nyok művelése, különösen a természettudo-
mányi gondolkozás kifejlesztése révén is, de 
azon modern művelődés megismerése révén is, 
amelyet a modern nyelvek adnak. Éppen ezért 
az 1900. évi porosz reform először kimondja 
ezeknek a stúdiumoknak egyenlő tanértékét s 
ebből vonja le a következtést; egyenlőneműsé-
ségét annak a három iskolának, amelyben a 
művelődésnek ez a háromféle iránya, a huma-
nisztikus gimnáziumnak, a reálgimnáziumnak 
és a reáliskolának, és amikor már elismerték 
ezeknek tanügyi egyenlő értékét, akkor már 
csak egyszerű logikai következtetés volt, 
hogy elismerték ezek egyenlő jogosító ere-
jét is. Ez az én törvényjavaslatom má-
sodik sarkalatos alapelve. Az első — mint bő-
vebben kifejtet tem — a középiskolai típusok 
differenciálása, a második pedig a minősítés 
egységesítése. Ennek két előnye van. Először is 
az — amire már előbb rámuta t tam —, hogy ki-
tolja a pályaválasztást a 15. évről a 19. évre, 
amely az én felfogásom szerint a rendszer döntő 
előnye. Második előnye az, hogy megmenti a 
humanisztikus gimnáziumot. Mert a szülők ro-
hama miért indult meg a humanisztikus gim-
názium ellen? Nem azért, mintha nem akarták 
volna, hogy ilyen iskolatípus legyen, hanem 
mert a humanisztikus gimnáziumnak jogosító 
monopoiiuma volt, mert csak aki a humanisz-
tikus gimnázium érettségijével kopogtatott a 
főiskola kapuján, az volt felvehető a tudomány-
egyetem legtöbb fakultására. A szülők pedig 
nem akarták azt, hogy gyermekeiket rákény-
szerítsék a klasszikus nyelvek tanulására, ha az 
ő meggyőződésük szerint erre nem volt okvetlen 
szükség. Lát juk, hogy ahol erőltették a gimná-
zium monopoliumát, mi lett az eredmény! Nem 
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a gimnázium megmentése, hanem az, hogy ki-
vájták a gimnáziumból azt, ami a gimnáziu-
mot gimnáziummá teszi, az történt nálunk 
1890-ben, amikor a gimnáziumból kitették a gö-
rögöt, de azért tovább is humanisztikus gimná-
ziumnak nevezték, pedig ezzel csak áltattuk ma-
gunkat, mert az az intézet reálgimnázium volt, 
sőt rosszfajta reálgimnázium, mert mint lát juk, 
nem a modern nyelveket, és nem a természet-
tudományokat tanította, hanem valami pótká-
vét, gÖT'ÖgpÓtlÓt. 

A technikai körökben felhangzott az a panasz, 
hogy azok, akik majd az ú j humanisztikus gim-
náziumból jönnek, felsőbb mennyiségtanból, ké-
miából, ábrázoló mértanból keveset fognak 
tudni, nem lesz elég előismeretük. 

Az előismeret fogalmánál álljunk meg egy 
pillanatra. A középiskolától főiskolai tanulmá-
nyokra előismeretet követelni nem egyetemi 
követelmény, hanem szakiskolai követelmény. 
Ezt a szakiskola követeli meg a tanulóktól és 
én büszkén állapítom meg, hogy a mi műegyete-
münk teljesen levetkőzte korábbi szakiskola jel-
legét és ma már egyetem. Egyetemmé ava t j a 
az a komoly tudományos kutatási szellem, 
amely számos katedráján elevenen lüktet, nincs 
tehát szüksége arra, hogy a szakiskolák követel-
ményével, az előismeretek tanával álljon elő. Mi 
az, amit a műegyetem megvár t attól az if jútól , 
aki beiratkozni akart"? Kettőt : az egyik, hogy 
általános műveltsége legyen, hogy művelt em-
ber legyen a szó európai értelmében, a másik, 
hogy gondolkozni és tanulni tudjon. (Ügy van! 
jobbfelől.) De hogy magával szakismereteket 
hozzon, azt éppen technikus ember követelheti 
legjobban. Aztán fog-e egy gondos technikus 
olyan házra felépítményt húzni, ahol az alap 
hordképességéről meggyőződve nincsen? Leszr-e 
valaki, aki a felső matézis magasabb fejezeteit 
tanítsa akkor, amikor nincs tisztában afelől, 
vájjon a bevezető fejezeteket jól tanították-e 
a középiskolában? A lelkiismeretes matézis-ta-
ná r a technikán úgyis élőiről fogja kezdeni a 
dolgot, és ha az az ifjú, akit odaküldök, jól tud 
gondolkozni, és megtanult tanulni, ha művelt 
és kötelességtudó, akkor sokkal többetér a tech-
nika szempontjából is, mintha a felsőbb matézis 
egy-két fejezetével foglalkozott, amit a közép-
iskolában az én felfogásom szerint sikerrel ta-
nítani úgy sem lehet. (Ügy van! jobbfelől.) És 
i t t hivatkozhatom sajá t tanár i tapasztalataimra 
is. Mikor a közjogot tanítotttam, mindig öröm-
mel láttam, hogy a mi középiskoláinkban úgy-
nevezett alkotmányjogi alapismereteket akkor 
nem tanítottak, mert ezt ott tanítani nem lehet, 
és ennél a csökevény tudásnál nekem kelleme-
sebb volt, hogyha az i f jú elfogulatlan elmével 
jö t t oda és én tisztán csak a középiskolai tör-
ténelem tanítás alapjára építhettem. 

T. nemzetgyűlés! Végére értem, sajnos kissé 
hosszúra nyúlt beszédemnek. (Halljuk! Hall-
juk!) Az Ürményi József által megvetett ala-
pon Trefort nagy alkotásának épségbentartá-
sával, de figyelemmel a modern pedagógia vív-
mányaira is alkotta meg az én szerény és fele-
lős személyem munkatársaimmal: Fináczy • 

Ernő, Korniss Gyula és Pauler Ákos egyetemi 
professzorokkal ezt a javaslatot, (Élénk éljen-
zés jobbfelől és a középen.) 

Nem lépünk azzal az igénnyel a nemzetgyűlés 
elé, hogy eredetit alkottunk volna, de a javaslat 
amellyel jövünk, Deák szép szavát idézve, ame-
lyet felirati beszédében mondott: „a javaslat 
helyzetünkhöz és erőinkhez van mérve, olyan 
javaslat ez, amit a nemzeti katasztrófák utáni 
kor Magyarországban végre lehet hajtani , 
amelynek végrehajthatóságát a nemzetgyűlés-
nek garantálni tudom." 

Mikor ennek a törvényjavaslatnak általános-
ságban való elfogadását kérem, úgy érzem, 
hogy mintegy erkölcsi kötelességemnek kell 
eleget tennem; eleget kell tennem abban a te-
kintetben, hogy felujítsuk annak a két férfiú-
nak emlékét, akiknek az egész magyar közok-
tatásügy mindent köszönhet, Ürményi Józsefét 
és Trefor t Ágostét. Trefor t Ágost,szobra most az 
egyetem egyik félreeső udvarában észrevétlenül 
áll, Budapest lakosságának túlnyomó része alig 
bír tudomással létezéséről. Ezt a szobrot a közel 
jövőben kihelyezzük a Múzeum kertbe, oda ahol 
a magyar gyermekek játszanak. Ez ha majd ott 
látják magukfelett az öreg úr bronz szobrát, ak-
kor a gyermekek egészséges ösztöne meg fogja 
súgni, hogy itt egy nagy barát juk áll s a játék-
ban egy pillanatra meg fognak állani, érezni 
fogják, hogy ez az ember az, aki a magyar gyer-
meket nagyon szerette és aki a magyar gyer-
mekért többet tett, mint bárki más. (Ügy van! 
jobbfelől.) 

Mikor tehát kijelentem, hogy az én javasla-
tom, — mint kifejtettem — semmi más, mint a 
Trefort nagy alkotásának restaurálása, és a ha-
ladó idők követelményeinek megfelelő kiegészí-
tése, kérem e javaslatnak általánosságban a 
részletes tárgyalás alapjául való elfogadását. 
(Élénk helyeslés éljenzés és taps jobbfelől.) 

A Néptanítók Lapjáért. 
Kőrösladány községének jegyzői és tanítói 

kara művészestélyt rendezett, amelynek jöve-
delméből a tanítótestület 50.000 K-t küldött a 
Néptanítók Lapja fenntartási költségeire. 

* 

Ugyanerre a célra küldtek Sehal Ferenc és 
Loob Nándor garai r. k. tanítók 20.000 K-t a kö-
vetkező sorok kíséretében: 

Nélkülözhetetlen lapunk és útmutatónk 
előállításához a mai nehéz viszonyok miatt 
előállott gazdasági akadályok leküzdésére 
mi is sietünk és kívánjuk, hogy ezen sze-
rény összegünk kartársaink buzdítására 
szolgáljon. Tisztelettel 

Schal Ferenc és Loob Nándor 
garai r. k. tanítók. 
* 

Kálmánczky Gábor gáborjáni ref el. isk. 
igazgató március 15-iki iskolai ünnepély jöve-
delméből 15.000 K-t küldött a Néptanítók Lapja 
előállítási költségeire. — Ugyanerre a célra 
a kisterenyei tanítói tantestület 25.000 koronát 
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Nemes József kántortanító Felsut 14.000 kor., 
a balatonkövesdi ref. népiskola 10.000 koronát 
és Hajós György a Kapuvár esp. ker. róm. 
kath. ttóegylet elnöke lendületes sorok kísére-
tében 3000 K-t kü ldö t t 

— A magyar államvasutak budapesti gép-
gyárának önművelődési köre fölemelő március 
15-i ünnepséget rendezett a munkáskolónia Si-
mor-utcai kaszinójának nagytermében. Az ün-
nepségen részt vet t Klebelsberg Kunó gróf 
kultuszminiszter is. A kaszinó nagytermét erre 
az alkalomra délszaki növényekkel díszítették 
föl és mintegy hatezer főnyi munkás vett részt 
az ünnepségen. A műsor első számaként az ön-
művelődési kör zenekara nyi tányt játszott. Az 
Acélhang-dalárda Noszeda Károly vezetésével 
a Talpra magyart énekelte el. Hettyey Aranka, 
a Nemzeti Színház művésznője, elszavalta 
Tompa Mihálynak Forr a világ és Petőfi Sán-
dornak Csatában című költeményét. Klebels-
berg Kunó gróf kultuszminiszter emelkedett 
ezután szólásra. 

Beszédében mindenekelőtt üdvözölte a 
nemzeti alapon szervezett munkásságot és 
annak vezéreit. Ezután március 15-ike és 
az október 3-i forradalom között vont párhuza-
mot. Kimutatta, hogy Károlyiék forradalma 
temetőforradalom volt, a tehetségtelenek for-
radalma. Ök az országot a sírba vitték. Ezzel 
szemben március 15-ike a tehetségesek forra-
dalma. Petőfi, Jókai és Kossuth valóban meg-
szerezték vér nélkül azt, amit a nemzet kívánt. 
Eddig március 15-ike aktuális politikai ünnep 
vol t Ma azonban már az egész nemzet ünnepe. 
Ezután kimutatta, hogy az 1849-i szabadság-
harcban és a világháborúban egyaránt a ma-
gyar vitézség ülte a diadalát. Éppen ezért nem 
érezhetjük magunkat legyőzötteknek. 

A miniszter beszédét a munkásság lelkesen 
megéljenezte. Ezután a miniszter megtekin-
tette a munkáslakóházakat ós jóléti intézmé-
nyeket, továbbá a MÁV-kolónia összes helyi-
ségeit és a legnagyobb megelégedését fejezte 
ki a látottak felett. 

Az Acélhang-dalárda Hiszekegye fejezte be 
a lélekemelő ünnepséget. 

Gyönge gyermekek 
Ovomaltine — friss tojásból, tejből, első-
rendű kakaóból és dr. Wander- fé le malá ta-
kivonatból álló tápszer rendszeres haszná -
lata által gyorsan megerősödnek. 
Két étkezéshez elegendő kísérleti anyagot, népszerű 
ismertetést dí j ta lanul küld a Dr. W A N D E R gyógyszer* 
és tápszergyár r.-t. Budapest, 41. postahivatal, postafiók. 

— Március 15-iki ünnepély. Szép lefolyású is-
kolai ünnepélyt rendezett a pácini áll. el. iskola 
tantestülete. Az iskolai ünnepély a Hymnus el-
éneklésével kezdődött, mely után Técsy Lajos 
igazg.-tanító mondott rövid megnyitó beszédet 
Majd a gyermekkar adott elő kitűnő össze-
tanultsággal hazafias dalokat s közben osztá-
lyonként 1—1 tanuló gondos előkészítésről ta-
núskodó ügyességgel 1—1 hazafias alkalmi köl-
teményt szavalt. Vajnay Sándor áll. tanító 
volt a lélekemelő ünnepseg szónoka, akinek gon-
dolatokban gazdag és lelkesen előadott szép 
ünnepi beszédét feszült érdeklődéssel hal lgat ta 
a díszes közönség s a község földmíves lakos-
sága, élén báró Sennyey Miklós nagybirtokos-
sal és családjával. A gyermek-énekkar vezeté-
séért szintén Vajnay Sándort illeti az érdem; 
míg a szavalatok gondos betanítását Turlik 
Miklós és Fekete Elek áll. iskolai tanítók vé-
gezték. A Szózat és Hiszekegy eléneklésé-
vel ért véget az ünnepség, mely — önkéntes ado-
mányokból — 150.000 K-t jövedelmezett a Jó-
zsef kir. herceg-féle tüdőbeteg szanatórium 
javára. Csorba Ferenc gondn. elnök. 

— Művész-est. Kőrösladány községnek f. hó 
]-én szép és magasnívójú dalestélyben volt 
része, amikor is a helybeli jegyzői és tanítói 
kar az Országos Jegyzői Árvaház művészi osz-
tályának közreműködésével erkölcsileg és anya-
gilag jól sikerült hangversenyt rendezett. Ko-
moróczy Péter, a Jegyzői Árvaház főt i tkára 
meleghangú, mély, igaz érzéstől áthatott meg-
nyitó beszéde, — amelyet a könyörülő, gyógyító 
szeretetről tartott , — mélyen meghatotta a kö-
zönséget. Lelkesen ünnepelte a hallgatóság az 
ismert nevű zeneköltőt, a magyar dal egyik leg-
népszerűbb poétájá t Murgács Kálmánt. Ked-
ves, meleg, finom szövésű dalait, erőteljes irre-
denta nótáit ügyes technikával játszotta s 
őszinte érzéssel énekelte. A közönség viharosan 
tüntetett a kedvelt dalszerző mellett. Dr. Gyö-
kössy Endre író, a Petőfi Társaság tag ja ré-
gebbi és újabb verseivel — amelyet a teljes 
formaérzék, izzó hazaszeretet, rímbe suhanó 
őszinteség, meleg családi érzés jellemez — sok 
tetszést aratott . Nagy hatás t váltott ki „Édes 
apám" című verse. A helybeli vegyes dalárda 
számai, szóló ének, bezáró beszéd, egy irredenta, 
élőkép tették teljessé a feledhetetlen estély 
sikerét. A dalestélyből befolyó tiszta jövedelem 
részben az Országos Jegyzői Árvaház, részben 
pedig a Tanítók Háza j avá ra fordíttatott. 

— Megalakult a magyar-holland tanügyi 
szakosztály. A Magyar-Holland Társaság tan-
ügyi szakosztálya folyó év március hó 29-én 
megalakult. Az alakuló közgyűlésen, amelyen 
Bernáth István elnökölt, Körösi Henrik ter-
jesztette elő a Magyar-Holland Társaság tan-
ügyi osztályának célját és faladatát. Az előter-
jesztéshez általános figyelem között Varga 
Dámján bencés pap, a kiváló tudós, egyetemi 
m. tanár szólott. Ezután megállapították a tan-
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ügyi szakosztály bizottságait és megválasztot-
ták azok elnökeit. A bizottságok már legköze-
lebb megkezdik működésüket. 

— A határkiigazítás révén 25.000 holddal gya-
rapodik Nyugat-Magyarország területe. A ma-
gyar-osztrák ú j határvonal megállapítása so-
rán Magyarországhoz visszakerült terület-
részeknek magyar községekbe való bekebele-
zése i ránt Traeger Ernő dr. tanácsos, mint nyu-
gatmagyarorsági határbiztos, megkeresést in-
tézett az érdekelt helységekhez. A megkeresés 
szerint Csonkamoson, Sopron és Vas vármegyé-
ből, továbbá a Fertőtó vizi területéből 25.000 ka-
taszteri holddal gyarapodik a magyar közsé-
gek területe. 

— Adomány. A Vilmányi róm. kath. elemi 
népiskola nevében Flaskay József tanító úr 
10.000 koronát küldött be hozzánk az Eötvös-
a lap részére. Az összeget rendeltetési helyére 
ju t ta t tuk . — . Kálmánczky Gábor ref. igazgató 
március 15-iki iskolai ünnepély jövedelméből az 
„Eötvös-alap" javára 25.000 K-t, a József kir. 
herceg Szanatórium Egyesület részére 10.000 
K-t, Magdika Mihály ref. tanító az „Eötvös-
alap" javára 30.000 K-t. Hendzsel Zsigmond ref. 
tanító az „Eötvös-alap" javára 10.000 K-t. Le-
viczky Miklós ig. tanító az „Eötvös-alap" javára 
34.600 K-t küldött. A Plóbai áll. el. isk. (Halász 
ig.) 8000 K-t küldött az özvegyek és árvák ja-
vára. Az összegeket rendeltetési helyükre jut-
ta t tuk. 

A szikszói ref., róm. kath. és izr. elemi isko-
lák által rendezett kultúrnap tiszta jövedel-
mét 401.900 K-t küldött a következő célokra: 
100.000 K-t a József kir. Herceg Szanatóriuma 
részére, 100.000 K-t „Eötvös-alap"-ra, 100.000 K-t 
a „Gárdonyi Géza irod. társ." részére; 50.000 K-t 
a tanítói árvák és özvegyek részére kiutalni és 
a fennmaradó 51.900 K-t a „Néptanítók Lapja" 
előállítási költségeire. 

— A siketnémák váci kir. orsz. intézetének 
igazgatósága közhírré teszi, hogy úgy az inté-
zettel kapcsolatos óvodába (előkészítő osz-
tályba), mint magába az intézetbe az 1924/25. 
iskolai évre újabb 15 (5—6 éves), illetve 30 (7—10 
éves) oly siketnéma gyermeket vesz fel, akik-
nek a siketségen és az ennek következményeül 
tehinthető némaságon kívül más testi, avagy 
lelki fogyatkozásuk nincsen. Felvételt nyernek 
továbbá, oly részleges hallású, továbbá a 10 éves 
koron túl megsiketült beszédmaradvánnyal 
bíró gyermekek is, kik e fogyatkozásaik miatt 
rendes népiskolai oktatásban nem részesíthetők. 
Válaszbélyeggel ellátott mindennemű megkere-
sésre készséggel válaszol az igazgatóság. 

— Házasság. Cimbrich Mária I rma kispesti 
óvónő és Rettegi Unghváry Béla, a kultusz-
minisztériumba berendelt igazgató-tanító f. hó 
29én a kispesti r. k. templomban házasságot 
kötöttek. 

— Iskolatársak találkozása. Felhívom azon 
kedves kartársaimat, akik velem 1884. év ápril 
havában, tehát 40 évvel ezelőtt Győrött tanké-
pesítő vizsgát tettek, hogy 40 éves találkozá-
sunk helyének és idejének megállapítása végett, 

pontos címüket velem közölni szíveskedjenek. 
Mihályi, Sopron vm. 1924 111/26. Hajós (Háckl) 
György kántortanító. — A budai I . ker. m. kir. 
áll. tanítóképzőben 1904. évben végzett osztály-
társai t felkéri Petik Kálmán szfőv. igazgató 
(Budapest, IV., Papnövelde-utcai iskola), hogy 
címüket vele közöljék. 

— A székesfővárosi iskolákkal közöljük a 
félreértések elkerülése végett, hogy a körleve-
lünkben közölt 8000 K előfizetési díj, mint a 
lapfejen is olvasható, egy negyedévre vonatko-
zik. A kiadóhivatal. 

— Helyesbítés. Moldován Simon igazgató-ta-
nító a bugyi tanítócsalád részére nem 100.000 
K-t, hanem csak 10.000 K-t küldött, amit ezen-
nel helyesbítünk. 

— Halálozás. Érsekcsanádon meghalt Biber 
Ignác ny. ref. kántortanító, ki 37 éven á t volt 
a szeremlei ref. egyház buzgó kántora és ta-
nítója. 52 éven á t működött a tanítói pályán s 
88 évet élt. Pur i tán életű, jó keresztyén volt. 
Mély vallásosság, szigorú erkölcsi nevelés ál-
tal mit családja körében és az iskolában egy-
aránt éreztetett, jól nevelt gyermekeket és lel-
kes buzgó honfiakat és leányokat adott hazájá-
nak és egyházának. Hű szolgálatait a király az 
arany érdemkereszttel tüntette ki. Temetése 
március 21-én ment végbe nagy részvét mellett. 
A pátr iárka kort é r t jeles kar társ elhunyta fe-
lett a gyászolókkal mi is részvéttel osztozunk. 
Béke poraira! 

Egyesületi élet. 
A Magyarországi Tanítók Eötvös-Alapja 

pályázatot hirdet 
a) több jutalomdíjra; 
b) több segélydíjra; 
c) a budapesti Tanítók Házában létesített s 

az alábbi c) pontban felsorolt helyekre; 
d) több árvanevelési segélyre. 
Az Eötvös-alap elnökségéhez intézendő je-

lentkezések legkésőbb folyó évi május hó 31-ig 
küldendők be. (Budapest, VIII., Szentkirályi-
u-tca 47.) Később érkező jelentkezések csak 
kivételes esetben vehetők figyelembe. Minden 
folyamodványhoz a kérelmező nevére pontosan 
megcímzett (név, lakóhely, megye, utolsó posta) 
és az okmányok ajánlott visszaküldésére kellően 
felbélyegzett borítékot kell csatolni. 

a) Jutalomdíj 
adományozásáért csak azok a tanulók jelent-
kezhetnek, kik a polgári iskolák vagy közép-
iskolák IV. osztályát már 1922/23. évben, avagy 
régebben jó sikerrel elvégezték és jelenleg ez 
iskolák magasabb osztályaiban tanulnak, avagy 
a tanítóképző-intézetben, akadémián, egyetemen 
folytat ják tanulmányaikat. A pályázatból azok 
sincsenek kizárva, akik oly tanintézetekben 
tanulnak, amelyek a felvételhez a közép- vagy 
polgári iskolák négy alsó osztályairól szóló 
bizonyítványt követelnek. 

Jutalomdíjban csak az részesülhet, kinek 
atyja (anyja) legalább 10 év óta tagja az Eötvös-
alapnak. 
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A jutalomdíjért jelentkezők mellékelni tar-
toznak: 1. az 1922—1923. évről szóló végbizonyít-
ványukat; 2. az 1923—1924. évről szóló iskolai 
félévi értesítőjüket; 3. az illetékes tanintézet 
tanár i karának a jánla tá t ; 4. annak az iskolai 
hatóságnak, vagy tanítóegyesületnek ajánló 
levelét, amelyhez szüleik tartoznak, illetőleg 
tartoztak; 5. a szüleik tagságát igazoló okmányt 
(50 koronás részesjegy, vagy 60 koronás tagsági 

• jegy, illetve az 1924. évi tagdíj befizetését iga-
zoló nyugtatvány). 

b) Segély 
adományozásért jelentkezhetnek az elaggott, 
betegeskedő vagy csekély nyugdíjban részesülő 
szegénysorsú rendes tagok, ezek özvegyei, kis-
korú árvái, esetleg keresetképtelen nagykorú 
gyermekei, valamint az özvegyek és árvák hát-
rahagyása nélkül elhunyt rendes tagok sze-
génysorsú szülei. 

A segélyért jelentkezők okmányaikat illetékes 
tanítóegyesületük elnöksége vagy iskolai ható-
ságuk útján tartoznak az Eötvös-alaphoz bekül-
deni. A jelentkezéshez csatolandó: 1. szegény-
ségi, illetőleg orvosi bizonyítvány; 2. az ille-
tékes tanítóegyesületnek vagy iskolai hatóság-
nak ajánló-levele; 3. az egyesületi tagságot 
igazoló okmány. 

Azok, akik igényt tar tanak a Gyertyánffy 
István-alap segélyösszegére, kellően felszerelt 
folyamodványaikat az Eötvös-alap elnökségé-
hez nyújtsák be. 

Segélyben csak az részesülhet, aki legalább 
10 év áfa tagja az •Eötvös-alapnak. 

c) A Tanítók Házába 
fölvételért jelentkezhetnek az 1923—1924. is-
kolaév tartamára a tanítók, tanárok és a tan-
ügy terén működő egyéneknek a budapesti 
tudomány- és műegyetemen vagy egyéb (érett-
ségi bizonyítványt, avagy tanítói oklevelet 
kívánó) fő- és szakiskolákon tanuló fiai és 
leányai. 

A Tanítók Házába 142 i f j ú és 8 leány 
vehető fel. 

A jelentkezők a következő okmányokat tar-
toznak bemutatni: 1. születési bizonyítványu-
kat; 2. végzett tanulmányaikról szóló bizonyít-
ványukat (ha az évvégi bizonyítvány még nincs 
meg, minden felszólítás bevárása nélkül utólag 
beküldendő); 3. a tagságot igazoló okmányt; 
4. vagyoni és családi viszonyaikról szóló hite-
les és kimerítő bizonyítványt; 5. ha a jelentkező 
valamely alapítványi helyet óhajt elfoglalni, az 
illető alapító ajánló-levelét; 6. igazoló okmányt 
bármily oldalról és bármily csekély összegű se-
gély- vagy ösztöndíj élvezéséről vagy ennek 
ellenkezőjéről. 

A „Józsa Mihály gondnok és neje Barcsay 
Jú l ia szobája" címét viselő szobaalapítvány 
elnyeréseért folyamodók kérvényükhöz a már 

említett mellékleteken kívül az illető vármegyei 
hivatalos tanítótestület elnökségének a kir. tan-
felügyelő által láttamozott ajánlólevelét is csa-
tolják. Az alapítványra ezidőszerint oly egyéb 
feltételeknek megfelelő teljes árva is folyamod-
hatik, kinek szülei az Eötvös-alapnak nem vol-
tak tagjai . 

Az itt felsorolt okmányok bemutatása alól 
azok sincsenek fölmentve, akik a mult évben 
lakói voltak a Háznak. 

Az Eötvös-alap régibb tagjainak gyermekei 
és jobb előmenetelű folyamodók a felvételnél 
elsőbbségben részesülnek. Egyenlő minősítéssel 
bíró jelentkezők közül az árvák és a nagyobb 
számú családtaggal megáldott szülők gyerme-
kei részesülnek előnyben. 

Az alapítvánnyal bíró egyesek, egyesületek, 
jogszemélyek ajánlattételüknél az elveket szin-
tén figyelembe venni kötelesek, miért is az illető 
alapítványra jelentkezők összes okmányai az 
a jánlat ta l együtt az Eötvös-alapnak a fönt 
megjelölt határidőig beküldendők. 

A Tanítók Házába felvételt nyert i f jak az 
egész iskolaéven át lakást, fűtést, világítást, 
felügyeletet, reggelit, ebédet, vacsorát, mosást 
(gallérok és kézelők kivételével) és esetleg or-
vosi rendelést élveznek. 

A fölvétel csak akkor válik végérvényessé, 
ha a jelentkezés alkalmával megejtendő orvosi 
vizsgálaton az illető ellen egészségi szempontból 
kifogás nincsen. 

A köztartási dí jakat az őszig kialakuló gaz-
dasági viszonyok figyelembe vételével fogjuk 
megállapítani és legkésőbb a fölvételi értesítés-
sel együtt közölni. 

A vagyontalan teljes árvák részére két ingye-
nes, a félárvák részére pedig két féldíjas helyet 
tar t fönn az Eötvös-alap. 

Az alapítványi helyeken levő ifjaknak a köz-
tartási díjba félévenként betudjuk annak az 
alapítványnak a kamatait, amelynek élvezetére 
ki vannak jelölve. 

A nehéz élelmezési viszonyokra való tekintet-
ből fönntar t juk magunknak a jogot, hogy meg-
okolt esetben időközben is beszüntethessük az 
élelmezést, illetve a díjakat a megváltozott kö-
rülményekhez megfelelően újból megállapít-
hassuk. 

d) Árvanevelési segély 
elnyerésére igényt tarthatnak a tanítók oly 
vagyontalan fél- vagy teljes árva gyermekei, 
akik az Orsz. Tanítói Nyugdíjintézet árvaházai-
ban, önhibájukon kívül eső ok miat t elhelyez-
hetők nem voltak. A folyamodók mellékelni 
tartoznak mindazokat az okmányokat, melyek-
ből igényjogosultságuk és teljes vagyontalansá-
guk kitűnik. 

Budapesten, 1924. március havában. 
Háros Antal Rákos István 

főtitkár. kir. tan., alelnök. 

Gyógypaedagogiai 
TELEFON 137-84 zugliget,Remete-út is. Gyermekszanatórium ^ J ^ S S i E 
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A KANSz tanfelügyelői szakkörének választ-
mánya folyó évi március hó 9-én tartot ta meg 
rendes havi ülését a székesfővárosi kir. tan-
felügyelőség hivatali helyiségében. Az elnöki 
bejelentések során a választmány a státusren-
dezés kérdésével s ezzel kapcsolatban a tanítók-
ból lett tanfelügyelőségi alkalmazottaknak a 
tanítókkal szemben bekövetkezett fizetésbeli 
elmaradottságával foglalkozott. Tudomásul 
vette az elnök abbeli bejelentését, hogy meg-
indította a tárgyalást a KANSz tanfelügyelői 
szakkörének a felügyelő hatóságok szakosztá-
lyóba való bekapcsolódása iránt. Majd a beér-
kezett következő indítványokat tárgyalta: 

1. A Somogy vármegyei kartársak a tanfel-
ügyelet reformját sürgetik. Az indítványt a 
választmány tárgyalásra és javaslattétel végett 
kiadta a Szakkör programm-bizottságának. 

2. Palást i Kálmán Sopron vármegyei kar társ 
felhívja a figyelmet a törvényhatósági bizottság 
megalakulására vonatkozó törvényjavaslatra, 
amelyek a kir. tanfelügyelőt a bizottságnak 
hivatalból való tagjai sorából kihagyta. A vá-
lasztmány szükségesnek tar t ja , hogy a Tan-
felügyelőségi Alkalmazottak Egyesületének el-
nöksége illetékes helyen sürgősen lépéseket te-
gyen a törvényjavaslat megfelelő pótlása i ránt 
s eljárásának támogatására kérje fel a KANSz 
elnökségét. 

3. Csontea Győző indítványozására a választ-
mány megkeresi a KANSz elnökségét, hogy 
amennyiben a tisztviselők újabb létszámcsök-
kentésének szüksége bekövetkeznék, hasson oda, 
hogy a máris csekély létszámú tanfelügyelői 
státust az ne érje, mert összesen 140 tanfelügye-
lőségi alkalmazott már ezidőszerint sem elég a 
tanfelügyelet intenzív ellátására. 

4. Ugyancsak Csontea Győző indítványára 
a választmány át í r a KANSz elnökségéhez s fel-
kéri, igyekezzék kieszközölni a kormánynál, 
hogy a közalkalmazottak fizetésének arany-
paritásban leendő megállapításánál a békebeli 
teljes fizetést kapják a közalkalmazottak, mert 
tudvalevően ez is csak a szó szoros értelmében 
vett létminimum színvonalán állott s végül 

5. a KANSz elnöksége kérje továbbra is a 
közalkalmazottak tüzelőanyag-szükségletének 
kormányhatósági biztosítását s lehetőleg ked-
vezményes áron való kiszolgáltatását, nehogy 
a féktelen uzsora annak beszerzését a közalkal-
mazottakra majdnem szinte lehetetlenné tegye. 

A „KANSz" tanítónői szakköre folyó hó 
19-én d. u. tar tot ta ez évben második rendes 
havi ülését a Ferenc József Tanítók Háza 
üléstermében. A nagy számmal megjelent helyi 
és vidéki választmányi tagok, főképen a folya-
matban lévő tisztviselői illetményrendezés kér-
désével foglalkoztak, mint létérdekeiket leg-
intenzívebben érdeklő kérdéssel, melynek során 
bizalmukat helyezték a Szövetség vezetőségébe. 

A folyó ügyek letárgyalása után Törökné titkár 
beszámolt a tanítónői Szakkör által f. évi feb-
ruár 8-án Kispesten rendezett müvészestély 
sikeréről. A szép anyagi és erkölcsi siker a Szak-
kör közkedveltségnek örvendő elnöke, Sugárné 
Mezey Karola állami tanítónőnek köszönhető, 
ki fáradságot nem kímélve mindent elkövetett 
a kitűzött cél elérése érdekében, miért is a vá-
lasztmány egyhangúlag jegyzőkönyvi köszöne-
tet szavazott neki. 

A Kisdednevelők Országos Egyesülete dr. 
Imre Sándor államtitkár vezetésével folyó év 
március 22-én tar tot ta választmányi gyűlését. 
Az Egyesület pénztárosa, Berwaldszky Kál-
mán szakfelügyelő, a „Néptanítók Lapja" 
segédszerkesztője, nagy elfoglaltsága miatt 
lemondott tisztségéről. A pénztárosi teen-
dők ideiglenes ellátását a választmány 
kérésére Rojkó Antal óvónőképző-intézeti 
tanár vállalta el. Titkár bemutat ta a kis-
dednevelők szakfolyóiratának, a Kisdedneve-
tés-nek öt évi szünetelés után megjelent első 
számát. A választmány a lap egy példányának 
árát ötezer koronában állapította meg. A lap-
nak a budapesti tagok részére való kézbesítését a 
fővárosi látogató főóvónők vállalták. Vidékre a 
lap részint a vidéki választmányi tagok útján, 
részint postán jut el. Utóbbi esetben az előfize-
tőknek a lap árával a postai szállítás költségét 
is meg kell küldeniök. A választmány kéri az 
óvónőket, hogy teljes buzgalmat fejtsenek ki a 
lap elterjesztése érdekében. Ne legyen Magyar-
országon egy óvónő sem, ki nem veszi meg a 
kisdednevelők érdekeit szolgáló szaklapot. A kö-
vetkező szám kiadása attól függ, hogy meny-
nyire kelnek el a megjelent szám példányai és 
milyen hamar gyűlik össze a példányok ára. 
A lapot a megfelelő összeg beküldésével a 
Kisdednevelés szerkesztőségétől (Budapest, VII. 
ker., Szegényház-tér 7.) kell kérni. 

A Miskolcon állítandó „Borsodvármegyei Ta-
nítók Háza" javára a rudolftelepi (Disznóshor-
vát) Olvasókör 345.000 koronát adományozott. 
Az összeg az e célból tar tot t műkedvelői előadás 
tiszta jövedelme volt. 

Az Állami Tanítók Orsz. Egyesületének vá-
lasztmánya április hó 16-án délelőtt 9 órakor 
a Ferenc József Tanítók Házában ülést tart, 
melyre a választmány tagjait ezúton is meg-
hívja az Elnökség. 

Hiszek egy Istenben, 

Hiszek egy Hazában, 

Hiszek egy isteni örök Igazságban, 

Hiszek Magyarország föltámadásában. 

Amen. 

REUMAS 
és idegbajokat fájdalommentesen gyógyít, modern sugaras és v i l l a m os 
eljárásaival Dr. RÉH BÉLA ELEKTROMÁGNESES GYÓGYINTÉZETE, 

Budapest, VII., Vilma királynő-út 13. Telefon: József 26—24. 
Kérjen ingyenes Ismertetőt! Tanftó-családoknak engedmény 
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Irodalom. 
A Magyar Család legújabb száma gazdag és 

változatos tartalommal jelent meg. A folyó-
iratba Pékár Gyula, Simon Lajos, Körösi Hen-
rik, Váth János, Vidor Marcell, Jovicza I. Sán-
dor, Tárnái István, Molnár Viktor, Kunfalvi 
Rezső, Radványi Sándor, Móra István, Hor-
váth János és Clement Erna ír tak novellákat 
és költeményeket. A folyóirat már színes kön-
tösben jelent meg és előfizetési ára negyedévre 
10.000 K. Egyes szám ára 3500 K. Szerkesztő-
ség és kiadóhivatal Budapest, VIII , Üllői-út 4. 
szám. 

A Közművelődés c. előkelő színvonalú tud. 
folyóirat f. é. 1—2. sz.-a Czakó Elemér szerkesz-
tésében nemrég jelent meg. Az első cikk gróf 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszternek az isko-
lánkívüli népművelési szakértekezleten mon-
dott nagyszabású beszédét adja. Lukács 
György szabadoktatásunk újabb feladatairól 
ír. Kifejti , hogy a szabadoktatásnak általában 
az a hivatása, hogy megadja mindenkinek azt 
az ismeretet, melyre akár tudásvágya, akár 
gyakorlati élethivatása folytán szüksége van, 
végcélja pedig, hogy a műveltségbeli különb-
ségek kiegyenlítése révén egységes nemzeti és 
polgári világfelfogás kialakulását mozdítsa 
elő. — Imre Sándor „A társadalom és a sza-
badoktatás" cím alat t értekezik. — Bodor 
Antal a falu megismeréséről, Mapyary Zoltán 
pedig az állami költségvetés közművelődési 
tételeiről ír, rendkívüli érdekes adatokat 
közölve. — Gróf Apponyi Albert magyar 
alkotmányfejlődésről szóló előadássorozatának 
a közzétételét is e füzet kezdi meg. — Az érté-
kes folyóirat befejező része több rovat apróbb 
cikkéből van ötletesen összeállítva. 

Az árvaszék működése általában és szerepe 
az anya- és gyermekvédelemben. I r ta : dr. Szo-
kola Leó. E nagy hozzáértéssel megírt füzet-
nek a bevezető részében a szerző azt bizonyítja, 
hogy az anya- és gyermekvédelem olyan nem-
zeti feladat, amelynek ellátására az államnak, 
az önkormányzati hatóságoknak és a társada-
lomnak céltudatos, szerves munkában és okos 
áldozatkészségben össze kell fognia, hogy ko-
moly eredményeket érhessünk el. Az egyes 
hatóságok hatásköre, az állami és társadalmi 
intézmények elágazása azonban annyira bonyo-
lult, hogy a hatósági közegek is csak hosszabb 
gyakorlat után tájékozódnak benne. De ameny-
nyire nélkülözhetetlen ebben a sorsdöntő nem-
zeti munkában a társadalom meleg szíve, indi-
viduális segítsége, épp annyira szükség van 
a r r a is, hogy e szociális tevékenységben ne 
csak a hatóságok, hanem a társadalmi intézmé-
nyek, egyesületek s a társadalom erre vállal-
kozó egyes tagjai is kellő tájékozottsággal ve-
gyenek részt. Mennyi energia, pénz és egyéb 
eszköz veszett kárba, mennyi jog és igény ma-
radt érvényesítetten a múltban csak azért, 
mert azok, akik jószándékkal, de készületlenül 
állottak be a szociális munkába, téves tanácso-
kat adtak, nem tudtak a segítés lehetőségeiről, 
az anyát vagy a gyermeket megillető jogokról 

vagy e jogok érvényesítésének helyéről, határ-
idejéről. E bajon egyik előkelő társadalmi szer-
vezetünk, az Országos Stefánia Szövetség, 
védőnők képzése, hosszabb-rövidebb tanfolya-
mok tartása által igyekszik segíteni. A fennt 
megnevezett könyvecske is ennek a célnak a 
szolgálatában áll. Röviden, de mindenki ré-
szére érthetően tájékoztatja olvasóit az árva-
szék működéséről, főként annak gyermekvé-
delmi munkájáról. Ismerteti az árvaszéknek, 
mint speciális magyar intézmények a hivatását 
és annak az 1877. évi XX. t.-c. 263. §-án alapuló 
hatáskörét, mely a kiskorúak és a gondnokol-
tak érdekeinek védelmét biztosítja. A köny-
vecske egyes fejezetei a következő címeket vi-
selik: Az árvaszék illetékessége. Mely kisko-
rúak ügyei tartoznak egy bizonyos árvaszék-
ihez1? Az árvaszék szervezete és a hivatali ügy-
menet. A felsőbb gyámhatéságok. A kiskorú-
ság és a nagykorúsítás. A törvényes képvise-
let (atyai hatalom, gyámság). Törvényes kis-
korúak elhelyezési, tartási és szüleikkel való 
érintkezési ügyei. A gyermekek elvétele gon-
dozójuktól és visszaadásuk. A hadiárvák vé-
delme. A házasságon kívül született gyermek 
neve, rokonsága, öröklési joga és tartási 
igénye. A házasságon kívül születet gyermek 
védelme és a hivatásos gyámság. Törvónyesí-
tés utólagos házasság ú t ján és királyi kegye-
lemmel. Az örökbefogadás. A házasságon kívül 
született gyermek tartási igényének biztosí-
tása. Miként intézkedik az árvaszék az elha-
gyott gyermekek, továbbá az erkölcsi romlás-
nak kitett, züllésnek indult és bűnöző gyerme-
kek, valamint a fiatalkorúak ügyeiben? Egyéb 
árvaszéki ügyek. 

Haszonnal forgathatja dr. Szokola Leó szé-
kesfővárosi árvaszéki ülnök tárgyszeretettel 
megírt könyvecskéjét mindenki, akit a gyer-
mekvédelem ügye érdekel, s éppen ezért szíve-
sen ajánljuk ezt a kis művet a tanítóság szíves 
figyelmébe. 

Tanítók tanácsadója. 
Hajósi Tantestület. A nagy anyaghalmaz s 

a nyomdaárak magas volta mia t t el kell hagy-
nunk egyes táblázatokat, Mult számunkban 
— visszamenőleg — a fizetéseket közöljük. Az 
emelés százalékát azonban mindig hozzuk s 
így minden fáradság nélkül kiszámíthatják 
fizetésüket. Ha tudják, hogy mennyi az állam-
segélyük — s ezt tudniok is kell, — akkor a 
25% téli segélyt lehetetlen, hogy ne tudnák ki-
számítani! Névtelen levelet máskor ne í r janak, 
mert válasz nélkül hagyjuk. — Kezdő tanító. 
Névtelen levelekre nem válaszolunk. — Nagy 
János. Jogi pályára tanítói oklevéllel nem me-
het, érettségit kell tenni. Az érettségi vizsgálat 
ügyében forduljon a legközelebbi gimnázium 
igazgatóságához. — Nagy Margit Zalagyömrő. 
Magasabb lakbérpótlékra van igénye, azonban 
nem lehet egy szobát 80 K-ra értékelni. A cím-
változás ügyében forduljon a kiadóhivatalhoz. 
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Hivatalos rész. 
KÖZLEMÉNYEK. 

(Közzététetik a m. kir. vallás-és közoktatásügyi 
miniszter úr 1924. évi március hó 7-én 19268. 

szám alatt kelt rendelete alapján.) 
Magyar Országos Képzőművészeti Tanács. 

51/923. sz./O. K. T. 
Eszine-pályázat. 

A balsors által mélyen sújtott magyar nemzet 
a világháborúban elesett hőseinek emléket akar 
emelni. 

Az önfeláldozó, vitéz magyar katona legendás 
a lakja el nem múló fénnyel ragyog a törté-
nelemben és él minden magyar ember szívében. 
Ezért a hálás nemzet maradandó, méltó és mű-
vészi formában kíván emléket emelni az elesett 
hősöknek. A Magyar Országos Képzőművészeti 
Tanács a nemzet által emelendő ez emlékmű 
helyének kiválasztása és az ábrázolandó eszme 
mikénti megoldásának kérdésében módot nyiijt 
mindenkinek a hozzászólásra. A Tanács elnök-
sége a vallás- és közoktatásügyi magyar királyi 
miniszter úr jóváhagyásával a nemzeti hősök 
országos emlékművének mikénti megvalósítá-
sá ra tehát ezennel eszme-pályázatot hirdet. 

A pályázatokon részt vehet mindenki. A be-
nyújtandó javaslat a fentebb vázolt megtestesí-
tendő gondolatot minél egyszerűbben kell hogy 
kifejezze, valamint az emlékmű helyét és az el-
helyezés módját, A beadvány nem lehet több 
mint egy oldal s ahhoz legfeljebb egy vázlat 
mellékelhető. Az emlékmű tervezésénél város-

rendezési kérdések teljesen kikapcsolandók. 
A pályamunka jeligével küldendő be; amelyhez 
a pályázó nevét, állását és pontos lakcímét tar-
talmazó lepecsételt levél, azonos jeligével el-
látva csatolandó. 

A pályázatok elbírálása a Magyar Országos 
Képzőművészeti Tanács külön bíráló-bizottsá-
got küld ki. A legjobbnak ítélt pályamunka 
szerzője 1.000.''u0 K tiszteletdíjban részesül, má-
sodik díjul 500.000 K adatik ki. 

A pályázat határideje 1924. évi május hó 1-je. 
A pályamunkák „Eszme-pályázat" jelzéssel a 
Magyar Országos Képzőművészeti Tanács el-
nökségének címére Budapest, V., Hold-u. 16. sz. 
alá küldendők. 

Budapest, 1924. évi február hó 13-án. 
Bánffy Miklós gróf s. k. elnök. 

Dr. Haasz Aladár s. k. Kertész K. Róbert s. k. 
ügyv. előadó ügyv. elnök. 

P. H. 

19.860/924. sz. I l l / a . 
A. magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 

miniszter előterjesztésére Szente Pál állami 
tanítótépző-intézeti tanár t a nem állami zene-
iskolák országos szakfelügyelőjévé a VI. fizetési 

! osztályába kinevezem. 
Horthy s. k„ 
Gróf Klebelsberg Kunó s. k. 

Felelős szerkesztő: Körösi Henrik. 
Segédszerkesztők: 

Moravitz Lajos és Berwaldszky Kálmán. 

PÁ LYÁ Z AT O K 
E rovat alatt közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

A soinogyaszalói ref. egyház kántortanítói 
állására pályázatot hirdetek. Javadalom főbb 
tételei: 1. Föld V* telek és 6 hold, 2. gabona: 
18 p. mérő, fele búza, fele rozs, 3. munkavált-
ság fejében bíróságilag megállapítva 1 mm. 
búza, 4. tüzifajárandóság fejében bíróságilag 
megállapítva 5 öl kemény hasábfa, Köteles-
sége: összes tankötelesek oktatása, kántori s 
egyéb törvény szabta teendők végzése. Próba-
éneklés április 27-én a választó gyülekezetben. 
Pályázati kérvények a szükséges okmányokkal 
(tanítói s kántori oklevél, születési, szolgálati, 
házasoknál házasságkötési, más egyházmegye-
belieknél eskütételi bizonyítványok) fels'ze-
relve, kommunizmus alatti magaviselet iga-
zolva, kellő visszaküldési bélyeggel ellátva áp-
rilis 27-én hozzám küldendők. Az állás f. évi 
szeptemberre elfoglalandó. Hetes (Somógy m.), 
Szabó Bálint lelkész, egyházmegyei tanügyi 
elnök. 

Gyömrői Ref. Egyház pályázatot hirdet a 
kantortanítói állásra. Javadalom: Lakás (3 
szoba, konyha, melléképületek), kert (800 négy- ! 
szogol), 20 hold szántó, 5 hold rét és erdő CO I 
véka rozs (14:4 q), 20 véka zab, 3 öl keménv i 

tűzifa, uradalmaktól 5 q rozs, ll/a hold bekerí-
tett kukoricaföld, stóla (20 kg rozs egy teme-
tés után, átlag évi 10 q). Kötelességek: a 
IV—VI. vegyes osztályok tanítása reformá-
tus valláserkölcsi szellemben és a modern pe-
dagógia elvei szerint, ismétlő iskola tanítása. 
Kántortanítói teendők. Irodai munkák (jegy-
zőkönyvek, másolatok stb. lelkész megbízásai 
szerint). A „Népdalegylet" zenei vezetése. 

Pályázatok eddigi működést, különösen val-
láserkölcsi és politikai magatartást , nevelésben 
elért eredményeket feltüntető okmányokkal 
ápr. 12-ig küldendők be a lelkészi hivatalba 
(Gyömrő, Pest m., 25 km-re a fővárostól, fő-
vonal mellett). Választás áipr. 13-án, virág-

MŰFOG, 
plombák, fogtisztítás 
j u t á n y o s árban a ta-
n í t ó s á g r é s i . e l i s m e r t 
f o g á s z a t i i n t é z e t é b e n 

FENYVESI MENYHÉRT 
Hudapest, I X . R a d a y - u t c a 5 . (Kálvin^tér mellett) 
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vasárnapon. Állás azonnal elfoglalandó. Pályá-
zókra előnyös, ha a gyülekezetben előzetes va-
sárnapon megjelennek és orgonálnak. 
Teleki Tibor gróf sk. Halmi János ar . sk. 

főgondnok. lelkész. 

A kistályai róm. kath. iskolaszék az ú jonnan 
szervezett III . tanítói állásra pályázatot hir-
det. Pályázhatnak férfi és nő okleveles tanítók, 
illetve tanítónők. Az állás javadalma törvény-
szerinti és megfelelő lakáspénz. A keresztle-
véllel, működési bizonyítványokkal, nőtlen-
ségi-, hajadonsági-, vagy házassági bizonyít-
vánnyal, honossági-, eskűigazolvánnyal, kom-
munizmus alatti magaviseletet tanúsító bizo-
nyítvánnyal ellátott kérvények a kistályai r. 
kath. plébánia címére Kisíálya, (Borsod m.) f. 
évi április hó 20-ig beadandók. A kérvények-
hez szíveskedjenek válaszbélyeget mellékelni. 

A tardosi róm. kath. kántortanítói állásx-a pá-
lyázat hirdettetik ápr. 20-ig. Fizetése: 65 érték-
egység és lakás. Ha ezen állásra az egyik osz-
tálytanító választatnék meg, akkor az így meg-
üresedett osztálytanítói állásra is pályázatot 
hirdetünk. Ennek fizetése államsegélyes. Vá-
laszbélyeg csatolandó. Tardos. (Komárom, m.) 
Iskolaszéki elnök. 

A kálozi (Fejér m.) róm. kath. iskolaszék a 
lemondás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet e hirdetmény megje-
lenése után 14 napig. Javadalom: Tizenhét kat. 
hold szántó, 118 négyszögöl rét, 200 négyszögöl 
kert. A földek 3 évig feles bérletben. 24/2136-od 
legelő, hat q búza, 6 q rozs, egy bécsi öl tűzifa, 
22 q széna házhoz szállítva, föld- és illetékadók, 
jelentékeny stóla, 208—123-60—200 K párbér; 
tandíjváltságért (jelenleg 2 q búza, gazdasági 
ismétlőiskoláért 3 padlózott szoba az összes 
mellékhelyiségekkel. Miniszteri értékegység 67, 
így államsegély nincs. Kötelességek díjlevél-
ben. Pályázhatnak okleveles férfitanítók kán-
tori oklevéllel és a kántorságban nagy jártas-
sággal. Önköltségű, kötelező orgona-, ének-
próba április 23-án reggel 8 órától, u tána vá-
lasztás. Előzetes megjelenések, bárminemű kor-
teskedés már a pályázatot semmissé teszik. Ál-
lás azonnal elfoglalandó, tanévközben el nem 
hagyható. Kérvény visszaküldési postabélyeg-
gei, az összes okmányokkal szabályszerűen fel-
szerelve, iskolaszékhez címzendő. Vasútállo-
más: Abasár keresztúr, Szabadbattyán, Sár-
bogárd. 

A nagybakónaki (Zala megye) községi elemi 
népiskola iskolaszéke a kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma: 3 szoba, 1 
konyha, 1 éléskamara és 1 pincéből álló lakás. 
A gazdasági épület felépítéséig a községháznál 
levő istálló és pa j ta átengedtetik. 5 kat. hold 
104 négyszögöl szántóföld és rét, 6 kat. hold 96 
négyszögöl területű beültetett erdő, amely az 
üzemterv szerint már ritkítható. 25 mm rozs. 
Borjárandóság kb. 10 akó. Lélekpénz 24 korona. 
Ismétlő iskolások oktatásáért 80 korona. Stóla-
jövedelem, amely idő szerint változik. A birto-
kok utáni adókat a megválasztandó kántor-

tanító fizeti. Kommunizmus alatti magatar tás 
az egyházi hatóság által is láttamozott községi 
bizonyítvánnyal igazolandó. Énekpróbával is 
egybekötött választás április 24-én délelőtt 10 
órakor lesz megtartva. Korteskedés a pályázat-
ból való kizárást vonja maga után. Pályázók 
útiköltség-megtérítésre nem számíthatnak. Pá-
lyázatok válaszboríték és bélyeggel ellátva az 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. A megválasztott 
kántortanító bútorát a község a nagykanizsai 
vasúti állomásról hazaszállítja. Az állás lehe-
tőleg azonnal elfoglalandó. Tóth Imre iskola-
széki elnök. 

A vaszari iskolaszék a III . tanítónői állásra 
— a törvényes fizetés mellett— pályázatot hir-
det. Határidő 1924, IV. hó 13. Iskolaszék. 

Koppánymegyeri róm. kath. iskolaszék kán-
tortanítói állásra pályázatot hirdet. Természet-
beni lakás, törvényes fizetés. Kántoriakért pá-
ronként (cca 80) egy mérce kétszeres. Kérvé-
nyek április 16-ig a tabi plébániára küldendők. 

Nagyvarsány község iskolaszéke pályázatot 
hirdet az Ezredes tanyán megüresedett állam-
segélyes tanítói állásra. Nők jis pályázhatnak. 
Javadalom: a törvényes fizetés, természetbeni 
lakás. 600 négyzetöl kert. Pályázatok e lap meg-
jelenésétől számított 15 napon belül a nagyvar-
sányi községi iskolaszék elnökéhez Nagyvar-
sány, up. Gyiire küldendők. Állás választás után 
után azonnal elfoglalandó. (861) 

A tamási (Tolna m.) 8 tanerős r. kath. elemi 
iskolánál elhalálozás folytán megüresedett I I I . 
sorszámú férfitanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Az állás javadalma törvényes fizetés, 
mely helyi hozzájárulás és államsegélyből áll. 
— Ha fenti állás helybeli pályázóval töltetnék 
be, úgy a IV. sorszámú állásra hirdettetik 
pályázat. — Ezen állás javadalmi és a törvényes 
fizetés. Mindkét álláshoz természetbeni lakás és 
előírt kertilletmény jár. Pályázati határidő f. é. 
április hó 13. Kérvények Nagyságos Mozolányi 
Is tván prépost esp. plébános, iskolaszéki elnök 
úr címére küldendők. Iskolaszék. 

A váli róm. kath. iskolaszék egy osztálytaní-
tói állásra pályázatot hirdet. Fizetése törvé-
nyes. Határidő ezen hirdetés megjelenésétől 
számított tíz nap. Kántorságban segédkezni kö-
teles. Iskolaszék. 

D I A T H F R M I A fiYrtfiYIWT|-7FT Eredményesen kezeltetnek szigorú orvosi felügyelet I 
U i n i l l U r V I I I I H « I I I I * I l - £ . U I alatt: ideges állapotok, álmatlanság, sziv-, gyomor-, epe- j 

B U D A P E S T , bántalmak, rheuma, izületi betegségek, fagyás, hajhul-

V., Vilmos császár-út 18., I. em. Tel.: 13—98. (Bazilika melleit.) lás, gyermekek angolkóros állapota bórbetegségek. 

Kalocsa rt. város rk. iskolaszéke a Negyven-
szállási osztatlan iskolánál nyugdíjazás folytán 
megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom törvényes: az 5205/924—VIII. c. ü. o. 
V. M. rendelet szerint helyi és államsegély; ter-
mészetbeni lakás 404 négyszögöles kerttel. Állás 
értesítésre azonnal elfoglalandó. Csak férfi-
tanítók pályázhatnak. Kántorságban jártasak 
s B-listások, e körülmények igazolásával előny-
ben. Határidő ápr. 15. Teljesen felszerelt kérvé-
nyek Huber Lipót apát-kanonok, plébános, 
isk. széki elnök címére válaszbélyeggel kül-
dendők. (866) 
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A bodonyi (Heves m.) IV. sorsz. róm. kath. 
tanítói (női) állásra — a törvényes fizetés mel-
lett —. pályázatot nyitunk. Határidő ápr. 14. 
Válaszbélyeg csatolandó. Iskolaszék. 

Nagyti laj róm. kath. iskolaszéke II. tanerőt 
keres. Fizetése és lakbére törvényes. Nők nem 
pályázhatnak. Kötelmei díjlevél szerint. Vá-
lasztás ápr. 16. Válaszbélyeg kérvények iskola-
laszéki elnökhöz, Baltavár. 

A bodrogsárai református előkönyörgő taní-
tói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom 
szántóföld, rét, legeltetési jog, kert, lakás, ál-
lamsegély. Kötelessége: Ürvacsora-osztás dél-
előttiét kivéve, köznap, vasárnap istentisztele-
tet tartani, mindennapi és ismétlő iskolásokat 
tanítani. Adókat javadalmas fizeti. Teljes fize-
tés kegyeleti idő lejártától számít. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Pályázati kérvények áp-
rilis lü-ig a vámostij falusi lelkészi hivatalhoz 
adandók be. U. p. Olaszliszka. 

A gogánfai (Zala) rk. iskolaszék pályázatot 
hirdet újonnan szervezendő III . tanítói állásra. 
A fizetés és a lakáspénz törvényszerinti. La-
kásról a megválasztott tanító köteles gondos-
kodni. Csak férfitanítók pályázhatnak, férfi 
hiányában nők is. A megválasztott, a kántor 
akadályoztatása esetén, a kántoriakban díjta-
lanul helyettesíteni köteles. A kérvények bekül-
désének ideje és a választás április 16-án dél-
előtt 10 órakor. Plébánia hivatal. 

A tápi ref. iskolaszék nyugdíjazás folytán 
megüresedett, de félév óta helyettessel betöl-
tött II . tanítói állásra, a hirdetés megjelenésétől 
számított hat napon belül, pályázatot hirdet, 
Alapfizetés 30°/o és lakás, többi államsegély. 

Üjhuta (Borsod m.) községben lemondás foly-
tán megüresedett róm. kath. tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet az iskolaszék. Javadalma állam-
segéllyel törvényszerinti és szabályszerű lak-
bér. Kötelességei díjlevél szerint. Férfi- és nő-
tanítók pályázhatnak. Pályázati határidő 1924. 
április 15-ig. Választás 1924. április hó 15-én. 
Pályázati kérvények az ú jhuta i róm. kath. plé-
bánia címére küldendők. Utolsó posta: Diós-
győr-vasgyár. Az állás a húsvéti szünet után 
azonnal elfoglalandó. Az iskolaszék. 

Zagyvarékási róm. kath. iskolaszék két férfi-
tanítói állásra (államsegélyes) április 15-i ha-
táridővel pályázatot hirdet. Javadalom: díjle-
vél szerint. Állás azonnal elfoglalandó. Iskola-
szék. 

A fóti református tanítónői állásra pályáza-
tot hirdetek. Javadalom: készpénz, miniszteri 
rendelet szerint; lakbér, kertilletmény és ál-
lamsegély. Pályázati határidő hirdetmény meg-
jelenésétől 8 nap. Balogh Ferenc, ref. lelkész. 

Kéthelyi róm. kath. fiúiskolánál egyik ál-
lamsegélyes osztálytanítói állás üresedésben. 
Kötelességek, javadalom, díjlevél szerint. Kán-
tori teendőkben jár tasság megkívántatik. Laká-
sul egy bútorozott szoba. Pályázati határidő 
hirdetmény megjelenésétől számított tizedik 
nap. Válaszbélyeg melléklendő. Felszerelt kér-
vények Kéthelyre, plébániára. 

Szánk (Pest m.) kath. kántortanítói ál lásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom: az egységes 
fizetés, amelyhez a hitközség évi 1,500.000 koro-
nával járul, a többi államsegély. Lakás, kert, 
stólajövedelem és 6 köbméter tűzifa. A válasz-
tás ideje április 16. Személyes megjelenés. 
Iskolaszék. 

A baracskai (Fejér m.) községi kisdedóvodá-
nál üresedésben levő. óvónői állásra pályázatot 
hirdetek. Javadalmazás: a vk. miniszter úr ál-
tal megállapítandó helyi készpénz és állam-
segély, továbbá egynegyed hold kert és termé-
szetbeni lakás. A pályázók magyar állampol-
gárságukat s a kommunizmus alatti magatar-
tásukat igazolni tartoznak. A B.-listások és 
menekültek előnyben részesülnek. A szabály-
szerű kérvények — megcímzett és válasz-
bélyeggel ellátott borítékkal — e hirdetmény 
megjelenésétől számított 15 napon belül alul-
írott elnökhöz nyújtandók be. A későn érkezett 
vagy hiányosan felszerelt kérvények figyelembe 
nem vétetnek. Pentz Ferenc jegyző. 

A pusztamonostori róm. kath. iskolaszék az 
újonnan szervezett IV. tanítói állásra pályáza-
tot hirdet. Kötelességei díjlevél szerint. Tör-
vényszerinti fizetés államsegéllyel és lakbér. 
Kántori teendőkben való jár tasság szükséges. 
Személyes bemutatkozás előnyös. Pályázat i 
határidő: megjelenésétől számítva két hét. Pusz-
tamonostor. (J. N. K. Szolnok m.) Róm. kath. 
iskolaszék. 

Az alsópusztai róm. kath. urodalmi osztatlan 
iskolához tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalma: Természetbeni lakás (1 szoba és 
konyha); 2200 K készpénz, 5 q búza, 8 q rozs, 
3 q árpa, 20 kg. só, 1200 négyszögöl tengeriföld, 
250 négyszögöl burgonyaföld, 200 négyszögöl 
kert, napi 2 liter tej, 2 sertéstartás legelőn. 
Kötelességei díjlevél szerint. Kántori teendők 
csak temetéskor végzendők. Pályázati határ idő 
a lap megjelenésétől 14 nap. A pályázatok vá-
laszbélyeggel a miszlai (Tolna m.) róm. kath. 
iskolaszékhez küldendők. 

Nyirlugos (Szabolcs m.) róm. kath. elemi 
iskolánál III . tanítói (-női) állásra április 5-ig 
pályázni lehet, minden okmányokkal felszerelt 
kérvénnyel. Törvényes államsegély és lakás-
pénz biztosítva. Kérvények Vanyek László 
plébános Nyirlugos küldendők. Állás azonnal 
elfoglalandó. 

H I R D E T É S E K 
A hirdetésekben közöltekért a szerkesztőség 

nem vállal felelősséget. 
Ref. temetési énekek 5000 koronáért (előre 

beküldendő) még kapható. Fövenyessy, Bor-
sodgeszt, posta Sály. 

Cserél tanítónő városból, közel Pesthez Dunm 
melletti városba, bővebbet levélbe. Braunvorth 
Katica I. Szent János-utca 12. 

Cserélek Kiskőrösről, férfivel vagy nővel. 
Helyben polg. fiú- és leányiskola. Cím a kiadó-
hivatalban. (862) 
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Hat, iskolás gyermekeknek való kis színda-
rabja Gyökössy Endrének, a „Gyermekszínház" 
csakis utalványon 3000 koronáért Vilmos esá-
szár-út 25, Művészeti osztálynál megrendelhető. 

Murgács Kálmán 14 dala négyes férfikarra, 
15.000 korona előzetes beküldésével Művészeti 
osztálynál, Vilnios-császár-út 25 megrendelhető. 

Bujdosók, Pápai diákok, Gyüttment, Borban 
az igazság, Ki a legény a csárdában című egy-
felvonásos színdarabokat darabonkint 2000 ko-
rona és portó előzetes beküldése után Művészeti 
osztály, Vilmos császár-út 25. megküldi. 

Okleveles óvónői képesítéssel bíró kisasz-
szonyt keresek nevelőnőnek 6 éves kisleányom 
és 4 éves fiam mellé. Németül tudók előnyben 
részesülnek. Rosenthal Józsefné Tűrje (Zala m.) 

7 éves r. kath. leánygyermekem mellé per-
fekt német, zongorázni tudó és tanító kisasz-
szonyt keresek. Termeider István jegyző. Sza-
badbattyán (Fejér m.) 

R. kath. segédkántort keresek. Fizetésigény, 
képzettség, életkor bejelentendő. Khirer József 
Szentes. 

Árva úrileány, óvónő és polgári iskolák taní-
tását, intézetben felügyeletet, vagy helyettes 
óvónői állást vállal ellátással. „Magyar sors" 
alatt Boldva, posta restante. Borsod megye. 

Cserél áll. beosztott óvónő városba, hol fiú 
gimnázium van, kölcsönös lakással. Kirnbauer 
Rezsőné Körmend (Vas m.) 

Cserélek Heves, Nógrád, Borsod vármegyék-
ben Orosházáról. Zeller Mária áll. óvónő Oros-
háza. 

Újpesti polgáriskolai tanár vidéki tanulót 
jövő tanévben ingyen ellát, ha családjával nyá-
ron ott nyaralhat. Pornói János Újpest, Nyár-
utca 42.. 

Templomi használatra alkalmas, jó karban 
levő harmóniumot keresünk. Kistata (Sopron 
m.). Iskolaszék. 

Róni. kath. segédkántort keresek. Megélhetés 
biztosítva. Ajánlatokat képesség és igény meg-
jelölésével Tóth Lajos kántorhoz kérem Hód-
mezővásárhelyre. 

Menekült családos tanítónő magyar-német 
képesítéssel, jó tanerő és orgonista, községi 
vagy uradalmi iskolánál tanítónői (kántori) 
állásra pályázik. Eller Károlyné Budapest, III., 
Kórház-u. 33. 

Kis gyermek mellé keresek intelligens meg-
bízható fiatal leányt. Budapest, Csáky-utca 34. 
I. 1. szám. 

Harmóniuinok házi, iskola, dalárda és ká-
polna részére (korlátolt mennyiségben, míg a 
készlet tart). Hörl Nándor Budapest, II., Török-
utca 8. 

Leánycsel. Csite Károly legújabb rendkívül 
hatásos, kacagtató, énekes népszínműve. Ára, 
műkedvelők részére, előadási joggal 12.000 ko-
rona. Kapható szerzőnél Körmenden, valamint 
„A biró leányai", „Legény furfang", „Piros 
alma", „Tóth Lidi" népszínművei 10.000—10.000 
koronáért. 

Cserélnék Turkevéről áll. iskolától református 
vallású áll. tanítóval tanyai iskolához, ahol van 
föld (kert), állomás közelben. A cserére ajánl-
kozó iskolájánál a katbolikus vallás ne legyen 
áthelyezési akadály. Ajánlatokat: „Gyöngyösi 
József" jeligére kérek Albertfalvára. 

Özvegy asszonyt (35—50 évig) keres magános 
uradalmi tanítónő, aki háztartásában segédkez-
nék. Családtagnak tekinteném. Inámi iskola 
u. p. Dombóvár. 

Húsvéttól a tanév, végéig helyettes tanítónőt 
keresek, teljes ellátás és havonta egy q rozs 
áráért, Vájna Gyula Fövenyeshát, u. p. Szt.-
Margi ta (Szabolcs). 

Putnokhoz fél óra járásnyira, erdős folyó-
mente, szép községből cserél rk. tanítónő férfivel 
is városba bárhova. Szép nagy lakás, kert, bá-
nyától évenkint 100 mm kőszén. Cím: Svidrány 
Vilma Sajóvelezd. 

Iskolapadok, iskolabútorok, torna-
szerek, atlétikai cikkek gyártása 
L O P O S G Y U L A Budapest, I I I , Bécsi-út 85. sz. 
Telefon : 113—44. Költségvetés díjmentes. 

ELADÓ egy 8 szóló és 4 mellékváltos 
zatú, a jelen kor igényeinek 
teljesen m e g f e l e l ő modern 

ö l ORGONA 
Váradi és Barakovits műorgona s építőknél 

RÁKOSPALOTA 

Rieger Ottó orgonagyár 
BUDAPEST, 

X., SZIGLIGETI-U. 29. 
(Rákosfalva). Tel. J. 93-45. ** 

UJ ORGONÁKAT, 
valamint homlokzat-sípok 
szállíiását és orgonajaví-
tásokat mérséke l t árban, 
szakszerű és művészi kivi-

telben elvállalunk. 
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Kiváló énekkari kézikönyvek: 
Buchner: Temetési könyv (rk.) vegyes- és férfikarra 44.000 
Fövenyessy: Daloskönyv 102 férfikar 33.000 

Uj „ 100 „ 33.000 
„ Nagy karénektár (ref.) 182 férfikar, 

vezérkönyv 49.500 
Karénektár. Szólamok I—IV. Kötetje 33.000 

Luspay: „Daloljatok". 101 férfikar 33.000 
Révfy: Férfikarok. 1.149kar 49.500 K. II. 187 kar 66.000 

III. 90 kar 44.000 K. IV. 91 kar 44.000 
„ 33 népdalegyveleg 33.000 

„ „ 118 kuruc- és szabadságharci dal 33.000 
Geszler: Vegves karok I. 63 kar 44.000 

„ II. k. 63 kar 49.500 

Legjobb magyar hangszeriskolák 
Cimbalomiskola, Sey Dezsőné-féle. I—II. Kötetje 52.800 
Fuvolaiskola, Burose-féle, teljes kötet 99.000 
Ugyanaz két részben: I. k. 59.400, II. kötet 52.800 
Gitáriskola, Kleinecke Rudolf 52.800 
Gordonkaiskola, Schiffer-féle, I. k. 52.800, II. k. 66.000 
Harmoniumiskola, Sztojanovits Jenő 99.000 
Hegedűiskola, Hohmann-Bloch I—IV. Kötetje . . 42.000 
Orgonaiskola, Antalffy-Zsiross D. I—II. Kötetje 99.000 
Viola-(mélyhegedű-) iskola, Szerémi Gusztáv. . 39.600 
Zongoraiskola, Beyer-Toldy. I—II. Kötetjo 48.000 

Chován Kálmán. I—II. Kötetje 48.000 
és a megfelelő postaköltség. 

Megrendelhetők : 

ROZSNYA! KÁROLY ^ny<-és zenemükereskedésében 
BUDAPEST, IV. Múzeum-körűt 15. 

Teljes könyv- és zeneműraktár 

ORGONA 
harmónium* zongora 
b á r m i l y e n j a v í t á s á t é s h a n g o l á s á t , 
v a l a m i n t h o m l o k z a t ' é s e g y é b s í p o k 
p ó t l á s á t l e g j u t á n y o s a b b á r b a n esz* 

k ö z ö l 
P O B U D A J Ó Z S E F 
RÁKOSPALOTA, Iskola-u. 106 
Munkám szakszerű végzését és pontos* 
ságit több egyház ajánlóleveleivel tudom 

igazolni. 

toronyoragYai 
• O O A P C ^ 

VI.SZIV U . 3 £ T.L.15V3*. 

ORGONA 
előljátszó, használt, f ! ~wr ® T~V 
de jó karban hé* f L L , / ± U U 
változatos, pedalos 
Uj orgonák építéséi, régiek renoválásit, uj homlokzati s ípok 
készítését és felszerelését, tisztogatást, hangolást lelkiismc* 
= = telesen jótállással vállalom. 

KEMENESI SÁNDOR 
orgon akészítő (EZELŐTT PEPPERT) 

(Vas megye) SZÓM BA THELY 

PIÓCÁT 
állandóan vásárolunk. 

Felvilágosítást, árat közöl 

„A Q U A R I U M" 
piócakereskedés 

Budapest, I X , Kálvin -fér 8. sz. 

az eleminépoktatas 
ENCIKLOPÉDIÁJA 

Szerkesztette : 

KÖRÖSI HENRIK És SZABÓ LÁSZLÓ 
H á r o m kötet 

Á r a díszes és tartós kötésben 
2 2 0 . 0 0 0 korona. 

Megrendelhető 
n é g y h a v i rész le t tör lesztésse l i s 

K E L E M E N D. é s T Á R S A 
könyvterjesztési vállalatánál 

B U D A P E S T , IV , Egyetem.utca 4 . szám. 

A z Elemi N é p o k t a t á s Enc ik lopédiájában 
össze vannak foglalva mindazok a pedagógiai 
és közigazgatási ismeretek, melyekre egy mo= 
dern magyar néptanítónak szüksége van. Te* 
kintve a magyar pedagógiai irodalom felette 
szegényes voltát — különösen a népoktatás 
terén — méltán mondhatjuk, hogy ez az En* 
ciklopcdia hézagot pótol s hatalmas eszköze 
lesz a néptanító munkájának. 
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ISKOLAI FALITERKEPEK 
D r . K o g u t o w i c z Káro ly egyetemi tanár: 

Magyarország politikai falitérképe 
> trianoni békekötés előtt és ú t i n . 

Mérték 1: 500.000. Nagysága 120X190 cm. 
Készítette a M. Kir. Állami Térképészet. 
Miniszteri engedélyezés száma 37995/1922. 
Ez a térkép te l jesen új rendszerű poli-

tikai falitérkép. 
Ára : felvonatlanul . . . . K 4 0 . 0 0 0 
vászonszegélyekkel, összehajth. ,, 1 0 0 . 0 0 0 
lécekkel 1 2 0 . 0 0 0 
G e r g e l y Ede : Magyarország ezeréves sorsa. (Törté* 
nelmi falitérkép.) Ára felvonatlanul 16.500 korona, 

vászonszegéllyel, lécekkel 55.000 korona. 
K a p h a t ó k m é g : Magyarország hegyrajzi, Európa 
politikai, Európa hegyrajzi, Északamerika, Dél* 
amerika, Ausztrália, Afrika, Ázsia, A Föld képe fél* 
tekékben (Planiglobus), Baranya*, Pest*, Somogy*,Vas.-, 
Sopron* és Veszprémmegyék iskolai fali térképei ; 
Európa politikai, Magyarország polit ikai, Magyar* 
ország hegyrajzi és az összes megyei kézi térképek. 

Árváltoztatások joga fenntartva I 

KÓKAI LAJOS k ö n y v k e r e s k e d é s e 
Budapest IV, Kamermayer Károly-utca 3. sz. 

Fittler Sándor 
Orgona-, orgonasíp- és 

harmóniumkészítő vál la lata 
P E S T E R Z S É B E T 

Erzsébet-utca 23. szóm. 
Vállalja modern új o rgonák ké-

szítését művészi kivitelben. 
Régt orgonák átalakítását és ja-

vítását . 
Mindennemű o rgonas ípok speci-

ális készítését és szállí tását. 
Szívó- és nyomórendszerű ha r -
món iumok készítését és javítását. 
Költségtervezettel készséggel szolgálok. 

A l a p í t t a t o t t 1910-ben. 

Váradi Miklós és társa Barakovits 
m ü o r g o n a » é p g f t ő k 

RákospalotaiÚjfalu 
(Budapest ' mellett) 

Klapka György-utca 52. 
Készítünk pneumatikus és elektromos 
rendszerű orgonákat bármilyen nagy-
ságban és kivitelben. Úgyszintén mo-
dern gépezetes orgonákat . Mindennemű 
orgonasípokat és elektromos fujtató-
berendezéseket stb. Vállalunk javításo-
kat, átépítést, tisztítást, hangolást és 
orgonák jókarbantartását . Tervekkel és 
költségvetéssel készséggel szolgálunk. 

C S A L A D I - I S K O L A I -
S Z Í N H Á Z I M O Z I T 

A K A R ? Í R J O N ? 
HATSCHEK FARKASHGZBFEST 

IV. K Á R O L Y K Ö R Ú T 2 6 . 

ORSZÁGH SÁNDOR 
ÉS FIA 

orgona- és harmoniumgyár 
R á k o s p a l o t a - Ú j f a l u 
E ö t v ö s u t c a 93. s z á m 

Budapest mellett 
a nyugat i pályaudvartól a C 

kocsival a végállomásig. 

Alapíttatott 1861-ben. 
Vállal új orgonákat, homlokzatslpokit, 

J.orgona-átépitéseket (»lllanyer6re, » 4 -
randszerro), művészi kivitolben. 

Magyar Tudományos Társulatok Sajtóvállalata Rt. Budapest . Múzeum-körút 6. — Igazgató : Szabó T . István. 
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Néptanítók Lapja 
Szerkeszti és kiadja a magyar királyi vallás* és közoktatásügyi minisztérium. 

SZERKESZTŐSÉG : M. kir. vall.- é s közokt. miniszt. 
Budapest V, Báthory-u. 12. III. em. 20. — Tel.: 68-18. 

KIADÓHIVATAL: M. Tud. Társ. Sajtóvállalata Rt. 
Budapest VIII, Múzeum-körűt 6. — T e l . : J. 72-06. 

Megkaphatja minden elemi népiskola, tanitó-és kisdedóvóképzőintézet, 
nemkülönben valamennyi egyházi főhatóság, tanfelügyelőség és tanfel-
ügyelői kirendeltség. A lap megküldése iránti kérelmek az elemi népiskola 

(a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiirand 

Előfizetési á r : Negyedévre 10.000 K. — Egyes szám ára minden 
megkezdett iv után 700 K. Negyedévnél több időre előfizetést nem 
fogadunk el. — Az e lőf izetés i di jak a k iadóhivatalba küldendők. 
Hirdetések árszabása: .Pályázati apróhirdetések: Hivatalos 500 K, 
magán 750 K szavankint. Üzleti hirdetések díjszabás szerint. — A hir-
detési dijak a kiadóhivatalnak e lőref lze tendők é s a hirdetések 
szövege is o d a küldendő. — Kéziratokat nem adunk v i ssza . 

Húsvéti számunk a nyomdák szünetelése miatt késett. 
T A R T A L O M ; (k. h.): Húsvét. — A tanya kultúrájáért . (Pályázatunk eredménye.) — Lukács Gyöigy: Nép* 
egészségügy Magyarországon. (Befejezés.) — Jovicza I. Sándor: Számológép a gyufaskatulyában. — A hazai tan° 
ügyi lapokból. — A külföldi tanügyi lapokból: Az angol közoktatásügyi miniszter programmja. — A történet tas 
nításáról. — Hirek; A középiskolákról szóló törvényjavaslat tárgyalása a nemzetgyűlésen. (Klebelsberg Kunó gróf 
vallás* és közoktatásügyi miniszternek az általános vitát befejező beszéde.) — Az iskolánkívüli népoktatás. — 
Megreformálják a tankönyvkiadást. — A nem állami tanítóság előtt is megnyílt a VII. fiizetési osztály. — A Nép* 
tanítók Lapjáért. — Egyesületi élet. — Irodalom. — Tanítók tanácsadója. (Váth János: Iskolai ünnepélyek. 

Mócsy László: Tanácsok kezdő tanítók számára.) — Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

H Ü S V É T. 
(k. h.) A szeretet vallása alapítójának kín-

szenvedése, halála, feltámadása évről-évre a 
katholikus egyház legnagyobb, legfényesebb 
ünnepe. Komor és gyászos a templomokban 
minden. Vallásos ájtatosság uralkodik a lel-
keken. 

Ilyen nagy ünnepeken érzi leginkább kicsiny 
és nagy egyaránt a vallás csodálatos erejét. 
Éppen ezért minden nemesen érző és gondol-
kodó ember hálás szívvel fogadta a jelenlegi 
kultuszminiszternek azt a gondoskodását, aniely-
lyel törvénybe iktatta, hogy az iskolai oktatás 
első és legfontosabb célja és így szinte gerince 
áz egész o k t a t á s n a k : a valláserkölcsös nevelés. 

Az iskola ebbeli nemes munkáját azonban 
sokszor nagyon megnehezíti az otthon, az utca, 
a színház, a kabaré, a mozi, a tánciskola és a 
sok egyéb szórakozóhely. Az otthon — sajnos — 
a vallásos kötelességek teljesítésében ri tkán j á r 
elől jó példával. Ha a gyermek azt látja, hogy 
a szülő ritkán jár templomba, éppen csak a 
sátoros ünnepek alkalmával; ha azt látja, hogy 
a mindennapi imádkozás csak az ő a jkáró l 
hangzik el; ha a perpatvar a szülők között 
állandó, akkor bizony az iskola szívet-lelket 

felemelő tanítása megtörik a szülők közönyös-
ségén. Hát még az utca! Különösen a főváros-
ban. A mocskos, t rágár beszéd lépten-nyomon, 
a villamosokon a tülekedés és — ami a leglesuj-
tóbb — a nők divatos ruházkodása, vagy inkább 
ruhátlansága iszonyú romboló hatással van a 
tanulóifjúságra. Mit mondjunk a magánszín-
házak, a kabarék, a mozik liliomtipró darabjai-
ról. ahova gondatlan szülők szórakozni viszik 
még apró gyermekeiket is! Mennyi a panasz 
a nevelők részéről a tánciskolákban uralkodó 
tónusra! 

Gondoljunk csak vissza a régi húsvéti ünne-
peinkre. ' A főrangú családok, a vidéki köz-
nemesek egyformán áhítattal vettek részt a 
húsvéti ájtatosságokon. Az első napon a földes-
úr egész házanépével — ki milyen hitfelekezet-
hez tartozott — elment prédikációt vagy misét 
hallgatni; a második nap, húsvét hétfője pedig 
a mulatságoknak volt szánva. De ezek a mulat-
ságok bájos, üde mulatságok voltak. A kis-
asszonyok akkor nem flörtöltek, simmiztek, 
hanem szépen kedélyesen mulattak ártatlan 
játékokkal, mint amilyen volt a „Lengyel 
László jó királyunk", a „haragszom rád", meg 
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a „kútba estem". Ennél az utolsónál rendesen 
csók is járta, de az is jellemző a r ra a korra, 
hogy akinek a lány a játékban csókot adott, 
az később a férje is lett. Mindegyiknek meg-
volt a maga választottja, aki bevégezvén a 
jogot, vagy hivatalt vállalt a megyéjében, vagy 
hazament az ősi telekre gazdálkodni, de min-
denképen fészkébe röpítette azt, aki húsvét 
hétfőn „kútba estem"-et játszva, kiváltotta 
csókjával. 

Ekkor azonban még nem voltak selyembe, 
bársonyba burkolt c i fra húsvéti tojások, csak 
egyszerű becsületes tyúktojások, amelyeket 
börzsönnyel kevert vízben főztek pirosra és 
nagy szakértelem kívántatott hozzá, hogy min-
denhol egyforma piros maradjon, sehol foltos 
ne legyen. 

Hol vannak ezek a daliás szép idők1? Vájjon 
visszatérnek-e még egyszer ezek a jó idők? 
Én erősen bízom az iskola erőteljes munkájá-
ban. Hiszem, hogy a trianoni Magyarország 
végre is felnyitja a szemeket és megváltozik 
az otthon szelleme, az utca képe, megváltozik 
minden, ami ma förtelmes és visszataszító és 
a vallás s a tiszta erkölcs üli ebben az ország-
ban a diadalát. 

És akkor húsvétkor a komorság és a gyász 
lassankint el fog tűnni; a pap boldogan és szent 
áhítattal fogja énekelni: „Krisztus feltámadt, 
alleluja!" és utána zengi az áj tatos hívő a ka-
tholikus egyház egyik legszebb énekét: „Fel-
támadt Krisztus e napon, alleluja!" 

A harangok megkondulnak és az ünnepi kör-
menet megindul a templomból a szabadba, 
hogy hirdesse a feltámadást. És minden ablakot 
ki fognak világítani, pompázatos díszbe öltöz-
nek a házak és a levegőt be fogja tölteni ország-
szerte a harsogó ének és a tömjén és a szentség-
közeledésére minden magyar ember térdre fog 
borulni. 

„Feltámadt Krisztus e napon, alleluja!" 

Hiszek egy Istenben, 

Hiszek egy Hazában, 

Hiszek egy isteni örök Igazságban, 

Hiszek Magyarország föltámadásában. 

Amen. 

A tanya kultúrájáért. 
— Pályázatunk eredménye.— 

A Néptanítók Lapja szerkesztősége által ki-
í r t pályamunkáknak a tanítóság és általában 
a magyar pedagógiai életben való népszerűsége 
adta szerkesztőségünknek azt a gondolatot, 
hogy a sokat zaklatott, de még mindig meg-
oldatlan tanyai népoktatásunk kérdését azok 
elé vigyük, akik közvetlen tapasztalatuk által 
legjobban láthatják a hibákat, a mulasztáso-
kat, de legközvetlenebb módon tudhat ják azo-
kat a módokat és eszközöket is, amelyek alkal 
mazásával ezek a hibák és mulasztások orvo-
solhatók is. „Miképen lehet biztosítani a tanyai 
tanköteles tanulók beiskolázását, a tanyai isko-
lák állandó működését, ezek állandó működésé-
nek mik a feltételei" című pályatétellel a szín-
tiszta magyar tanyai nép között oly nagy 
számban levő analfabéták számának csökken 
tését, a tanya kultúrájának emelését céloztuk. 
Maga a tétel és a cél, amely minket vezérelt, a 
magyar kultúrának egy régi fájó sebe, amelyre 
az orvosságot vagy az ahhoz vezető ú ta t leg-
jobban az tudhatja, az találhatja meg, aki nem-
csak látja, de érzi is a magyar kultúra e beteg-
ségét s aggódó fájdalommal várja a segítséget, 
— a magyar tanítót jellemző aggódó haza-
szeretettel. 

Örömmel állapítjuk meg, hogy bízva a ma-
gyar tanítóság kultúraszeretetében, hazafias 
munkakészségében, — nem csalódtunk. 

A beérkezett tizenuég-y pályamunka vala-
mennyi írója átérezte a tétel egyetemes nem-
zeti fontosságát s ennek mérlegelése alapján 
igyekezett is a kérdés megoldását előmozdítani. 

A bírálóbizottság tagjai: Körösi Henrik fele-
lős szerkesztő, Quint József tanítóképzőintézeti 
igazgató, Moravitz Lajos segédszerkesztő, akik 
a pályamunkákat átolvasták, felülbírálták, 
nagy elismeréssel nyilatkozhatnak a tanítóság-
ról, akik a tanyai kultúra előmozdítását be-
küldött munkáikkal nagy lépéssel vitték előre. 
Az előadói jelentés alapján — amely Quint 
József munkája — a bírálóbizottság egyhangú 
határozattal kimondotta, hogy az első dí jat , ki-
egyenlítve a második díjjal, 50.000 koronára 
emeli fel, így óhajtva méltányolni a vala-
mennyi pályamunka között magasan kiemel-
kedő „A bölcsőtől a sírig" jeligés munka írójá-
nak kiváló munkásságát 

A bírálóbizottság döntése alapján az összesí-
tett első-második díjat (felemelve 50.000 koro-
nára) Hiibner József állami tanító Kúnszent-
miklós, Bodakút-puszta nyerte. 

Dicséretre érdemesnek találtattak: 
Dankányi Mihály r. kath. tanító Kupa, u. p. 

Homrogd (Abauj vm.), 
Czékus Frigyes áll. tanító Kiskúndorozsma, 

Ménesjárás-tanya — munkái. 
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A bírálóbizottság' jelentését az alábbiakban 
közöljük: 

Quinl József előadói jelentése. 
A múlt évfolyam szeptemberi számaiban 

közzétett pályázati hirdetésre: Miképen lehetne 
biztosítani a tanyai tanköteles tanulók beisko-
lázását, a tanyai iskolák állandó működését, 
ezek állandó működésének mik a feltételei? 
tizennégy pályamunka érkezett be, melyek 
mindegyike arról tanúskodik, hogy a tanyák 
népével eddig nem foglalkoztunk eléggé. A 
pályamunkákból világosan kitűnik, hogy ed-
digi kultúrpolitikánk nem vette figyelembe a 
tanyavilág sajátlagos viszonyait. A panaszok-
ból, bírálatokból, tervekből és javaslatokból, 
melyek a dolgozatokban sokféle változatban 
megismétlődnek és hol a keserűség, hol a biza-
kodó remény hangjai t szólaltatják meg, immár 
bizonyossággal megállapíthatjuk, hogy a ta-
nyai lakossággal ezután foglalkoznunk kell, 
hogy a népoktatás hiányait pótolni és a nép-
művelés lehetőségeit biztosítani kell. 

A benyújtott dolgozatok nagyon különböző 
értékűek. Terjedelmük 3 és 170 nyolcad nagy-
ságú irott lap között váltakozik. Többen csak 
egy-két életből vett eset elemzése alapján aján-
lanak egyoldalú reformokat. At akarják tele-
píteni a tanyai lakosokat falvakba. Meg akar-
ják változtatni a mezőgazdasági cselédek foga-
dásának ősi időpontját és módozatait. Meg 
akarják változtatni a tanítási évet. A nap más 
időszakára akarják áttenni a tanítást. Fél vagy 
teljes parasztinternátusokat, otthonokat akar-
nak felállíttatni. Keskenyvágányú iparvasuta-
kat. kívánnak egymástól 5—6 km távolságban 
a tanyák között. Az alföldi i'itak szabályozását, 
a vadvizek levezetését és csatornázást tartanak 
szükségesnek. Fuvarra l kívánják a gyermeke-
ket iskolába szállíttatni. A fuvart egyik a köz-
ségtől, másik a szülőktől, a harmadik a minta-
gazdasággal ellátott iskolától kívánja. Állandó 
és időszakos, lovas és kocsin járó vándortanítót 
javasolnak. Sokan ellenzik a vándortanító al-
kalmazását, mások ügyesebb munkást képezné-
nek át vándortanítóvá. A tanyai tanító részére 
általában több fizetést, az iskola osztottsági 
foka szerint működési pótlékot, földet, termé-
szetbeni járandóságot, fuvart , tisztességes la-
kást, szükséges gazdasági épületeket, a gazda-
ságba kertészt, kocsist, az iskolába iskolaszol-
gát kérnek. Néhányan a tanyai tanító állandó 
továbbinűvelése érdekében a tanyai tanítók 
pedagógiai szövetkezését, külön pedagógiai la-
pot vagy a Néptanítók Lapjához mellékletet, 
rendszeres tanítógyűléseket, könyveket, folyó-
iratokat, külön igazgatást és külön felügyeletet 
tartanak szükségesnek. Az iskolai munka ered-
ményének biztosítása érdekében igen sokan a 
tanyai iskolák számára külön tantervet kérnek, 
mely belekapcsolódik a tanyai nép mindennapi 
életébe. Némelyek mintaszerű iskolaépületeket, 
tantermeket és felszerelést kérnek, mások meg-
elégednének a vert fallal, a búbos kemencével, 
általában a helyi építkezéssel és berendezéssel, 
de annak tökéletes kivitelét kívánják. Egy 

részük az ismereteknek falusi iskolában szoká-
sos mértékét kívánja a tanyán is biztosítani, 
mások ehelyett gyakorlati gazdasági és házi-
ipari tanítást tartanak szükségesnek. Az egyik 
pályázó külön tanítóképzőt kíván a tanyai ta-
nítók képzésére. 

A felsorolt példákat csak találomra ragad-
tam ki a felvetett gondolatokból. A pályamű-
vek olvasása után ezek sok más gondolattal 
kaleidoszkopszerűen váltakoznak emlékezetem-
ben. S bár az egyes dolgozatok szerzői csak 
ri tka esetben emelkedtek nemzetnevelői maga-
sabb szintre, a saját bőrükön tapasztalt hiányo-
kat; sok közvetlenséggel, őszintén mondják el 
és szomorú képet festenek a tanyák világának 
kultúrájáról. Epébe mártott tollal festi az egyik 
pályázó a tanító nyomorúságos helyzetét. Há-
rom-négy órai gyaloglás után kiért az iskolá-
hoz. A tanítói lakásnak nem volt a j ta ja , sem 
ablaka. A szobában egyik sarokban szalmazsák 
hevert. Erre nem mert letelepedni, az éhség ki-
ha j t j a a tanyák közé, de nem találja sehol a 
vendégszerető magyar népet. Elkeseredésében 
toronyiránt fordul s visszaindul a faluba az 
emberek közé. És ezek után is van még annyi 
lelki ereje, hogy álmodni tudjon jobb jövőről, 
mikor kocsin viszik otthonába, mikor majd 
felettese bemutatna az egybegyűlt szülőknek s 
elmondhatja a népnek, hogy miért jött közéjük, 
azért, hogy a gyermekeket felemelje Istenhez, 
hogy élessze lelkükben a hazafias érzelmek 
szent tüzét, hogy jobbá és műveltebbé tegye a 
tanyai népet. — Egy másik pályázónak meg-
esik a szíve a hiányos ruházatban, zordon vi-
harban és feneketlen sárban az iskolába ván-
szorgó csenevész apróságokon és álmodozó lelke 
a jövőbe pillantva meglátja a bibliai egyszerű-
ségű első Otthont. Nagy terem, két oldalán 
deszkaállványokkal, ra j ta szétteregetett tiszta 
szalmával. Fölötte polcok kis tarisznyákkal, 
húsz-harminc gyermek otthona, melynek lelke 
a tanító és Mari néni, aki tisztogat, söpröget, 
megfőzi a hazulról hozott élelmet és ügyel a 
gyermekek testi és lelki tisztaságára. 

A pályaművek olvasása közben sokszor könny 
lopódzott a szemembe. És ezek a könnyek, me-
lyeket az élet nehéz küzdelmeinek látására el-
nyomni nem tudtam, meglágyították bennem 
a kritikus szívét. Mielőtt hozzáfogtam a pálya-
művek olvasásához, pedagógiai tudásom és 
kultúrpolitikai elgondolásaim egybevetéséből 
előzetesen felállítottam bizonyos szempontokat, 
melyekkel szerintem a tanya kul túráját meg 
lehetne oldani. És azt vártam, hogy a dolgoza-
tok majd hoznak a szempontjaimhoz tapaszta-
lati anyagot. A dolgozatok írói csakugyan hoz-
tak bőséges tapasztalati anyagot, de ez az 
anyag, úgy látszik, oly súlyosan nehezedett a 
lelkükre, hogy elvi szempontokhoz felemelkedni 
csak kevés tudott. A pedagógiai tudást az élet 
nehéz küzdelmei háttérbe szorították, kultúr-
politikai magaslatokra pedig- a gazdasági kö-
töttségük miatt nem juthattak el. De amit el-
mondanak. az olyan igaz és olyan szomorú, 
hogy a dolgozatok tudományos hiányai el-
homályosulnak és csak azt az erőt, azt a hely-
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zeti energiát érzem, mely a pályázóknak és sok 
ezer társuknak, a magyar taní tóknak a lelké-
ben szunnyad. Elképzelem, hogy ezt az energiát 
prófétalelkű nemzeti hős, vagy nagy szellemi 
vezető egy varázsütésre tudná eleven erővé 
alakítani , de azt is érzem, hogy valamennyiink 
kötelessége céltudatos és tervszerű pedagógiai 
munkássággal felrázni és lépésről-lépésre előre-
vinni a tanyák alvó népét. 

Ebben a munkában erős támaszunk elsősor-
ban az a tanítóság, amely már tuda tá ra ébredt 
a tanyai nép kul turá l i s nyomorának. Kiindulá-
sul szolgálhat a „A bölcsőtől a sírig" jeligés 
pályamunka, mely a tanyák keletkezésének 
rövid története u t án hét fejezetben foglalkozik 
a tanyavi lág ku l tú rá jáva l . 

1. Az iskolai körzetek. 
2. A tankötelesek beiskolázása. 
3. Az i skolábajárás akadályai . 
4. A szorgalmi idő. 
5. A tanyai iskolák adminisztrációja. 
6. Az iskolai épületek, felszerelés, anyagi el-

látás. 
7. A tanító elhelyezkedése, kul turá l is meg-

élhetése. 
A hét fejezet u t án összefoglaló áttekintés és 

a jövőbe pil lantás zá r ja be a dolgozatot. E 
munka írója bizonyára évek óta tanyán él és 
alaposan ismeri a tanyai iskolázás minden ne-
hézségét, de ismeri a tanyai népet is erényeivel 
és hibáival. A dolgozaton meglátszik, hogy 
szerzője a tanyai iskolában és a nép között 
szerzett tapasztalatain kívül m á s t is tanult . J ó l 
ismeri gazdasági viszonyainkat , kul turál is in-
tézményeinket, gazdasági és művelődési statisz-
t ikánkat . J á ra tos az adminisztrációban és is-
meri az összes népoktatási törvényeket és ren-
deleteket, Érdeklődik az egészségügy és a test-
nevelés iránt. Olvasgat ta és megértet te a ma-
gyar időszakos pedagógiai irodalom utolsó 
éveinek termékeit . Szervező erőt és bizonyos 
mértékig kul túrpol i t ikai mélyebb látást á ru l el. 

A dolgozat felépítése, szerkezete világos és 
egyszerű, stílusa könnyed, néhol lendületes. A 
pályatétel t becsületesen megoldotta, amiér t a 
kitűzött, pá lyad í jná l sokkal nagyobb anyagi 
jutalmat és erkölcsi elismerést is érdemel. Mint-
hogy ez a dolgozat alapvető munka , mély tisz-
telettel kérem a Szerkesztő u ra t , szólítsa fel a 
pályanyertest , bogy dolgozatát rövidítse meg 
(az idézetekre csak utal jon, lényegüket fogla l ja 
néhány szóba, tö rü l je az ismétléseket, melyekre 
a teljesség kedvéért a pályaműben talán szük-
ség volt, de melyek egy helyen is elintézhetek) 
és közölje a Néptanítók Lap jában . A tanyai ok-
ta tás t pedig ennek az alapvető dolgozatnak a 
közlése után is t a r t s a napirenden a Néptaní tók 
Lapja , mert meg vagyok győződve, hogy a 
többi pályázók, akik most pá lyad í ja t u g y a n 
nem nyertek, de valamennyien értékes gondo-
la tokat vetettek fel, továbbra is szeretette] fog-
lalkoznak legelhanyagoltabb nénrétegünk, a 
tanyaiak kul turá l is emelésével. Hiszem, hotry 
nemcsak a pályázók, akik közül még az .,Itt 
születtem én ezen a tájon . . . " és a ,.Hass, alkoss, 
gyarap í t s s a haza fényre derü l" jeligés dolgo-

zatok dicséretet érdemelnek, hanem minden 
tanyai és fa lus i tanító, a nép ügyét lelkén viselő 
lelkész, jegyző és földbirtokos is foglalkozik 
a nép ku l tú rá jáva l . H a sikerül ilyen módon 
munkaközösséget teremteni és abba pedagógu-
sainkat, kul túrpol i t ikusa inkat és nemzetgyűlési 
képviselőinket megnyerni — legalább azokat, 
akik a tanyavi lágot képviselik —, akkor való-
ban közüggyé tesszük a nevelést, felébreszt jük 
a nevelői öntudatot és felkel t jük a te t tvágya t 
a nemzet minden rétegében. 

Népegészségügy Magyarországon. 
í r t a : Lukács György, ny. miniszter. 

II. 

A tüdőbetegek gyógyí tására speciális gyó-
gyítóintézetek, az úgynevezet t szanatóriumok 
szolgálnak, melyek ezidőszerint legfontosabb 
és legeredményesebben működő szervei a tüdő-
vész leküzdésére i rányuló munkásságnak . A 
szanatóriumok állandó orvosi felügyelet a la t t 
álló, sok levegővel, nagy t isztasággal, jó táp-
lálkozással és okos vízgyógymóddal a szerve-
zet megerősítésére, a beléje j u to t t fertőzés le-
győzésére törekvő zárt intézetek. Ezzel az úgy-
nevezett higiénés-diétás módszerrel a test ellen-
álló képességét anny i ra lehet fokozni, hogy az 
esetek jó részében — az idejekorán megindí to t t 
kezelés eseteiben — a megtámadot t szervezet 
teljesen diadalmaskodik a támadó bacilluson 
és a beteg meggyógyul, az esetek többi részé-
ben ped ig legalább is jelentékeny javulás , a 
munkaképességnek legalább is időleges helyre-
áll í tása és az életkornak meghosszabbítása ér-
hető el. A szanatóriumok egyébként nemcsak 
azt eredményezik, hogy a betegek megszűnnek 
fertőző fo r rá s gyanán t hatni , hanem ez az in-
tézmény egyszersmind az egészség megóvásá-
nak, a tüdővész ellen való védekezés gyakorla t i 
ismereteinek leghatékonyabb terjesztője. Akik 
a szantóriumokból kikerülnek, szerte viszik az 
életbe az egészség megóvásának, a fertőzés el-
len való okos védekezésnek tudnivalói t , ezál-
tal a tudás, a felvilágosodás, az okos védeke-
zés közkinccsé lesz és ennek üdvös ha t á sa a fer-
tőzések számának alábbszállásában nyilvánul 
meg. Így lesz azután a szanatórium, a gyó-
gyítói-intézet egyszersmind a profilaxis haté-
kony tényezője. 

Igen ér tékes intézménye a tuberkulózis ellen 
való küzdelemnek az úgynevezet t dispensaire, 
tüdőbeteg gondozó intézet. A dispensaire, mint 
neve m u t a t j a , f rancia eredetű intézmény. Fran-
ciaország nem bír oly jól szervezett munkás-
jóléti intézményekkel, min t Németország, ép-
pen ezért nem is volt képes a d rága szanató-
riumok tömeges előáll í tására, hanem ezek he-
lyett Calmette kezdeményezésére meghonosí-
tott egy intézményt, mely csak részben áll a 
gyógyítás szolgálatában, ellenben a tüdőbeteg-
ség elleni profilaxisnak igazán mintaszerű 
intézménye, amely relat ív olcsósága mellett 
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igen jelentékeny eredményeket képes produ-
kálni. A dispensaire fe lkutat ja a tüdőbetegeket 
és sa já t otthonukban gondozása és ellenőrzése 
a lá veszi őket, sőt ra j tuk kívül velük egyház-
tartásban élő családtagjaikat is. A dispensaire 
ki taní t ja a beteget és hozzátartozóit a tüdő-
vész lényegéről, fertőző voltáról és a védekezés 
módozatairól, j av í t j a lakás- és élelmezési vi-
szonyaikat, gondoskodik otthonuk tisztántar-
tásáról, fertőtlenítéséről, megfelelő munka-
alkalmakat szerez nekik, igyekszik az ar ra szo-
ruló betegeket szanatóriumokba, üdülőkbe, kór-
házakba elhelyezni. Szóval gyakorlatilag meg-
cselekszi mindazt, ami a beteg és családtagjai 
felvilágosítására, higiénikus életmódra veze-
tésére, a tovább fertőzés meggátlására, viszo-
nyaik minden irányú javí tására szükséges. A 
francia dispensaire rendszeres orvosi gyógy-
kezelésben is részesíti védenceit, a német dis-
pensaire — a munkásbiztosító intézmények or-
vosaira való tekintettel — e részben tartózko-
dóbb, de lehet is az, mert a németek a direkt 
gyógyító intézetek egész tömegével rendelkez-
nek. 

A tüdőbetegek gyógyítására szolgálnak az 
úgynevezett erdei üdülők is. Ezek többnyire 
erdős vidékeken egészen primitív módon, de 
szanatóriumszerűleg alkotott, a nyári hónapok 
a l a t t használatban levő berendezések, melyek-
ben a betegek, akik különben otthonukban hál-
nak, reggeltől estig tartózkodnak és napközben 
szanatóriumszerű kezelésben részesülnek. Fő-
leg olyan szanatóriumi kezelésre szoruló bete-
geknek valók, akik üres hely hiányában egy-
előre nem mehetnek szanatóriumba, vagy olya-
noknak, akik szanatóriumi kúra után polgári 
foglalkozásukhoz való visszatérés előtt átmene-
tesen még igényelnek sajátos gondozást. 

Az erdei üdülőkkel rokon intézmények az 
erdei iskolák, melyek arra szolgálnak, hogy 
tüdőbajra hajlamos, általában gyenge és vér-
szegény gyermekek mennél többet legyenek a 
szabad levegőn és tanít tatásuk is a szabadban 
történjék. 

Nemcsak több embert kell termelnünk, ha-
nem — és az a főfeladat — jobb emberanyagot 
kell biztosítanunk a hazának, és emberanya-
gunkat erőssé, egészségessé, ellenállóvá kell 
tennünk, főleg pedig meg kell küzdenünk a 
korai mortalitás démonával. Nálunk mindig a 
quantitativ ba j volt a kisebb, a qualitativ baj a 
nagyobb s a korai halálozás, főleg a rémséges 
csecsemő- és g^ermekpusztulás volt mindig 
népesedésünk legnagyobb átka. S ha vizsgálat 
alá vesszük a tennivalókat a végből, hogy mi-
nőségileg is jó emberanyagot tudjunk termelni 
és hogy ezt az emberanyagot mennél hosszabb 
ideig tudjuk megtartani a termelő munkának, 
tehát a halálozási arányokat mennél nagyobb 
mértékben legyünk képesek megjavítani: ak-
kor a tennivalók sorában szinte legfontosabb 
gyanánt a nemi betegségekkel való megküzdés 
feladata jelentkezik. Mert a nemi betegségek 
főokozói annak, hogy a vi lágra jött em ber-
anyag minősége kifogás alá esik. A nemi beteg-
ségeknek szomorú hatása ugyanis nemcsak az 

ezen betegségekben szenvedők sinylődésében és 
munkaképességének csökkenésében jelentkezik, 
haenm ezek a betegségek nagyon sok esetben 
elkorcsosítják az ártatlan utódokat is. Az élet-
ta r tam megrövidítésében pedig a nemi beteg-
ségeknek nemcsak azért van szomorúan döntő 
szerepük, mert a degeneráltságot önhibájuk 
nélkül a világra magukkal hozó embertársaink 
többnyire gyors elpusztulásnak esnek áldozatul, 
hanem azért is, mert a nemi betegségben szen-
vedők élettartama a statisztika tanúsága sze-
r int évekkel — átlag hat évvel — rövidebb, 
mint az olyanoké, akik nemi betegségben nem 
szenvedtek. A nemi betegségek átkos hatása 
különben a quantitativ népszaporodás szem-
pontjából is szomorúan megnyilvánul. Mert 
a nemi betegségekkel igen gyakran együtt já r 
a terméketlenség, úgy hogy megállapított dolog 
az, miszerint a terméketlen házasságoknak leg-
alább is 50 százalékában nemi betegség követ-
keztében áll elő a terméketlenség. 

Idő rövidsége hiányában nem terjeszkedem 
ki a nemi betegségekkel való küzdelem részle-
tes taglálására: kórházak, ambulatóriumok, 
tanácsadó állomások létesítésének ügyére, a nép 
felvilágosításának kérdésére intőlapok, utasítá-
sok, plakátok, hírlapok, irodalmi termékek, 
színdarabok, mozielőadások, népszerű szak-
előadások, kiállítások stb. ú t ján , az erkölcs-
rendészet kérdéseire, az erkölcs- és jellemneve-
lés, a családvédelem kérdéseire és más egyéb 
idevágó témák fejtegetésére. De azt a meggyő-
ződésemet mégsem hallgathatom el, hogy a nemi 
bajok leghatékonyabb profilaxisa az idejében 
való családalapításnak lehetővé tétele és az e 
végből szükséges mindennemű, fizikai és er-
kölcsi, de főleg gazdasági természetű előfeltéte-
leknek megteremtése a népesség legszélesebb 
rétegei javára. Azzal, hogy ezt az egy konkrét 
kérdést mintegy kiemeltem a többi nagyjelen-
tőségű kérdések köréből, korántsem akar tam 
lekicsinyelni emezeknek fontosságát, csak mint-
egy jelképezni akartam azt, hogy a mi társa-
dalmi berendezkedésünkben, amely a monogám 
házasság intézményére van építve, a nemi kér-
dés voltaképen a családi erkölcs kérdése. A leg-
hatékonyab profilaxist a nemi betegségek 
ellen a tiszta családi élet nyú j t j a . Mindaz, ami 
a családi élet mélyítésére, a monogám házasság 
erősítésére szolgál, egyúttal a nemi élet tiszta-
ságát mozdítja elő és így következményeiben 
a nemi betegségektől való megszabadulást 
idézi elő. Minden módon oda kell tehát hatnunk, 
hogy a testileg és szellemileg ép ember — férfi 
mint nő — idejében családot alapíthasson. Né-
pesedéspolitikai, fajnemesítési szempontból 
egyaránt nem az a fő fontosságú, hogy egyálta-
lában könnyíttessék meg a házasodás és család-
alapítás, hanem az, hogy az idejében való háza-
sodás és családalapítás részesüljön előmozdí-
tásban. Mert az if júkorban kötött házasságok-
ból származnak a legéleterősebb nemzedékek, 
mert az i f júkorban kötött házasságok nyú j t j ák 
legtöbb biztosítékát annak, hogy a házasságok-
ból sok gyermek fog származni, s mert az i f jú -
korban való családalapítás könnyíti meg a sza-
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bad szerelem gondolatába szinte belenevelt 
férfinemnek, hogy házasságra lépése idejéig ön-
megtartóztató legyen, házasságra lépés előtt 
nemi betegséggel ne fertőződjék, tehát ne nemi-
leg fertőzötten lépjen házasságra. 

A tuberkulózis és a nemi betegségek mellett 
az alkoholizmus az a harmadik egyetemes nagy 
népártalom, mely az emberi egészségre és 
életre egyenesen romboló hatással van. Az 
alkohol a nemi megbetegedések nagy alkalom-
szerzője, mert hiszen kimutathatólag ittas vagy 
legalább is szeszes italtól felhevült állapotban 
történik a nemi megbetegedések túlnyomó 
része. Az alkohol a legkülönbözőbb súlyos testi 
betegségeket idézi elő, pusztító hatása azonban 
a finom agysejtekre a legnagyobb, úgyhogy 
az elmebetegségek túlnyomó nagy része az al-
kohol romboló hatásának eredménye. A bűnö-
zési statisztikából pedig azt a szomorú tényt 
konstatálhatjuk, hogy a súlyos bűncselekmé-
nyeknek legnagyobb részét a tettes ittas álla-
potban követi el. Az alkoholellenes küzdelmet 
nagyon megnehezíti az, hogy a legtöbb állam 
monopóliumok avagy adóztatások formájában 
az alkohol fogyasztása folytán igen jelentékeny-
bevételekhez jut, amelyeket háztartásában nem 
hajlandó nélkülözni, az alkoholellenes mozgal-
mak tehát állami részről többnyire csak igen 
bágyadt támogatásban részesülnek. Annál ébe-
rebben kell tehát a társadalom belátóbb elemei-
nek résen lenni és fáradhatat lan propagandával 
küzdeni az alkohol rombolásainak megelőzésén. 
Jelentékeny szerepe van a küzdelemben a tech-
nikai tudományoknak is, mert ezeknek a fel-
adata az alkohol ipari hasznosításának olyan 
lehetőségeire irányítani a közfigyelmet, melyek 
révén az alkoholnak az emberi élvezettől való 
elvonásához a gazdasági rentabilitás előnye 
kapcsolódhatik. 

„Orandum est u t sit mens sana in corpore 
sano." Aranyat érő bölcs mondása a latin 
klasszikusnak. Mert csakugyan a nemzet ma-
radandó eredményeket az emberi haladás terén 
csak akkor érhet el, ha lélekben és testi erőben 
egyaránt erős nemzedékeket nevel. Kult i ira és 
közegészségügy egyenerejű két nagy feladat, 
melyek oly kölcsönhatásban vannak egy-más-
sal, hogyT egyikök elhanyagolása a másikra is 
lényegesen kihat. 

Ha már a nagy világégés előtt is elsőrangú 
feladat volt az, hogy jó emberanyagot — lélek-
ben és testben erőset — termeljünk, egyenesen 
sorsdöntő jelentőségű mostani leromlottságunk-
ban, amidőn puszta létünk is kérdésessé vált. 
Teherbíró, ellenálló, acélos nemzedékekre van 
szükségünk, mert csak így tudjuk nemzetünket 
fenntartani és annak egyéni sajátosságai, ké-
pességei kifejlesztésével az emberiséget gaz-
dagabbá tenni. 

A magyar f a j alapjában rendelkezik mind-
azokkal a tulajdonságokkal, melyek szüksége-
sek ahhoz, hogy egy nemzet önálló egyéniséggé 
fejlődjék az egyetemes emberiség kultúrájában, 
hogy reáüsse a maga fa j i bélyegét, a maga 
egyéni jellegét minden alkotására. Tehát nem-
csak a mi hazafias lelkünk felbuzdulása teszi 

elutasítliatatlan kötelességünkké azt, hogy erő-
sítsük és minden lehető biztosítékkal körülövez-
zük ezt az alapjában pompás magyar faj t , ha-
nem ugyanez az egyetemes emberiségnek is az 
érdeke, mert fa junk pusztulása egyszersmind 
az egyetemes emberi kultúra és haladás egy 
értékes láncszemének kikapcsolását, a fejlődés-
ből való kiiktatását jelentené, ami nemcsak 
reánk volna pusztulás és végromlás, hanem 
helyrepótolhatatlan károsodása volna az egye-
temes emberiségnek is. 

A magyarság fenntartása és fejlesztése tehát 
nemcsak szubjektív magyar probléma, hanem 
objektív világprobléma is. De természetesen, 
a mi kötelességünk, hogy értékünket beigazol-
juk és másoktól támogatásra csak akkor szá-
míthatunk, ha meggyőzzük őket, hogy az embe-
riség fejlődésében olyan szerep vár reánk, me-
lyet csak mi tölthetünk be, melyet helyettünk 
más el nem végezhet. 

Ha Nagy-Magyarországnak is az volt a hiva-
tása, hogy vezetője legyen a kul túra terén 
Európa keleti részének, fokozott hivatása ez 
Csonka-Magyarországnak. 

Csonka-Magyarországnak kell Közép- és Ke-
let-Európa legműveltebb országává válnia. Sok-
kal kisebb területen sokkal nagyobb intenzivi-
tással kell nekiállanunk a kultúrmunkának és 
a világtörténelem legnagyobb igazságtalansá-
gát, a mi példátlan szétdarabolásunkat kultiír-
fölényünk leküzdésével kell örök időkre meg-
bélyegeznünk. Igen, ha Magyarország feltámad 
és olyan kultúrát teremt a csonka hazában, 
amely előtt az egész emberiség tisztelettel fog 
meghajolni, ezzel nemcsak örök pellengérre ál-
lítjuk, de szükségképen meg is döntjük azt az 
égbekiáltó igazságtalanságot, melynek egy-
előre áldozatává lettünk. 

Kultúrfölény: ez az a szimbólum, amelyben 
győzni fogunk, amelyben győznünk kell! 

Számológép a gyufaskatulyában. 
í r t a : Jovicza I. Sándor fővárosi elemi isk. igazgató. 

„A számsor kiépítésénél egyetlen főszabály 
az, hogy minél konkrétebben történjék. Min-
dent szemléltessünk minél többoldalúan, és pe-
dig a gyermekek bevonásával, a gyermekek 
öntevékenységének felhasználásával."1 Ebből 
következőleg a helyesen vezetett számtantaní-
tás eleven és sokoldalú szemléletből induljon 
ki s a tanulók öntevékenységén alapuló átélés 
révén váljék megértéssé. A számolástanításnál 
nem a számjegyek felismerése és leírása okoz 
nehézséget, hanem a számviszonyok tudatossá 
tétele. Ez nagyon is próbára teszi a hatéves 
tanuló képességeit. Sokan azt állít ják, hogy a 
tudatos számtantanítást lélektanilag is helyte-
len ebben a korban megkezdeni. És ezt azzal 
bizonyítják, hogy az I. osztályos tanulók közül 
sokan, normális fejlettség mellett is, olvasni, 

1 Tanítók Tanácsadója Berwaldszky K. és Moravitz L. 
közreműködésével szerkesztette Körösi Henrik. II. rész. 
40. lap. 
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írni bár kifogástalanul megtanulnak, de szá-
molni nem tudnak és csak a I I , esetleg egy 
későbbi osztályban jelentkezik a számolási 
készségük. (Ebből egy másik tanulságot is le-
vonhatunk, tudniillik ha az I. osztályos tanuló 
tűrhetően olvas és ír, számolásból nem kell 
megbuktatni.) 

Helyesnek tartom azt a kívánságot, hogy a 
számolástanítás is játékszerű kezdőgyakorla-
tokkal kezdődjék s ezek a gyakorlatok is leg-
alább hat hétig tartsanak. Hallottunk fono-
mimikai számtantánításról is, amit bővebb 
megokolás nélkül is pszichológiai abszurdum-
nak tartunk. (A fgnomimika a hangok össze-
vonásának mechanikus gyakorlására való, ami-
hez az értelemnek semmi köze.) 

A számolás tanításánál a számsorok gyakor-
lása s az egyszeregy jórészt mechanizálással, 
gyakorlással rögződik meg, de a számviszonyok 
felismerése s a műveletek elvégzése tudatos | 
lelki munka eredménye és csak lassú, fokoza- I 
tos haladással s mindenekfölött a tanító szak-
avatott vezetésével szolgálja az értelmi képzést. 

Az eleven szemlélet és elvonás között össze-
kötő kapocs a számológép. Legelterjedtebb az 
orosz számológép. (Ezen kívül minden jóravaló 
tanítónak van egy szabadalmazott avagy hét 
lakat alatt őrzött patentja, amely csodás módon 
megkönnyíti a számtantanítást.) 

Azt olvastam a Hivatalos Közlöny egyik 
számában, hogy a kormányhatóság a számoló-
gépek behozatalát megengedi. Űgy látszik, ná-
lunk a számológépipar pang vagy teljesen 
hiányzik. Egy vidéki kar társam úgy segített 
magán, hogy vadgesztenyét fűzött fel drótra 
tízesével s az állványt is maga készítette hozzá. 

Szerény véleményem szerint számológépre 
csak a II . osztályban van szükség, hogy a szá-
zas számkört kiépíthessük. Az I. osztályban az 
orosz számológép nélkülözhető. A tanítás cél-
jainak sokkal inkább megfelelnek az úgyneve-
zett számolókorongok, vagy számológombok 
amelyek Berlin iskoláiban éppúgy fellelhetők, 
mint Buenos-Ayres vagy Hakodate iskoláiban. 
Házilag is előállítható a következőképen: Le-
mezpapiros egyik felét pirosra festjük, vagy 
piros papirossal beborítjuk, amelyből a vas-
kereskedésben kapható kerek vésővel 20 filléres 
nagyságú korongokat készítünk. Minden I. osz-
tályos tanulóra húszat számítunk. Ez a szá-
mológép egy gyufaskatulyában elfér. Termé-
szetesen csak annyit osztunk ki a gyermekek 
között, ahányas számkörben tanulunk. Ez a 
számológép kiválóan'alkalmas a számsorok és 
számképek kialakítására, a számviszonyok 
megérzékítésére, a gyermek öntevékenységét 
kielégíti és a tömegtanítás szempontjainak is 
megfelel. 

Példák. 1. A í-es számsor kialakítása. 
A három számológombhoz minden tanulónak 

adok még egyet. Hány gombod van, N? Hogy 
lett a 3-ból 4? Olvassuk meg a gombokat. (Min-
den tanuló a mutatóujjával érinti a gombokat.) 
Visszafelé is! Melyik az első, második, negye-
dik, utolsó, első. Begyakorlás: Olvass 4 képet, 
fiút, padot stb. 

2. A í-es számjegy ismertetése és leírása. 
Hány gombot rajzoltam a táblára? 

Rakjátok ki a gombokat így! Aztán a négy 
ponton keresztül kialakít juk a 4 számjegyét 
így: 

M 
(A számkép, a számfogalom és számjegy egye-
sítésének legegyszerűbb módja.) Ezután írás a 
levegőben s az irkában. 

3. Számbontás. 
Rakjuk ki a négy gombot egy sorba! 
Fordítsuk meg az utolsót! 

® ® ® O 
Hány a piros, hány a fehér? 3+1. 
Aztán: « ® o O két piros, két fehér. 2+2 stb. 
4. Műveletek a í-es számkörben. 
Vegyünk el a 4-ből 1-et, mi maradt? Miért? 
Rakjuk párosával a gombokat. Hány pár a 4? 
Mennyi 4-nek a fele? Vegyünk a kezünkbe 

lX2-t, mennyi 2X2? stb., stb. 
Végül bemutatom az egyesített számsort, 

amelyet a számjegyek ismertetésénél alkalmaz-
hatunk. 

S ha mindezek mellett a módszeresen felépí-
tett és vezetett számolási órákat rajzzal, utánzó 
mozgással, az ujjakon való számolással, tapso-
lással, dobbantással, találós kérdésekkel élén-
kítjük, akkor tanításunk úgy a tanítóra, mint 
a tanítványokra nézve eredményes és üdítő lesz. 

A hazai tanügyi lapokból. 
Az Alföldi Népművelés f. évi 1. számának 

„Beköszöntő" című vezércikkét Hermán János 
írta. — Muzsi János Eötvös József báró élet-
történetét és munkálkodását ismerteti. — 
Kissné Tokody Piroska család és iskola viszo-
nyáról értekezik. 

A Magyar Népművelés f. évi 3. számának leg-
jelentősebb cikkét Bene Lajos írta a falu tanul-
mányozásáról. — Még két névjelzés nélküli cikk 
köti le az olvasó figyelmét. Az egyik a falu 
kultúrájáról szól, a másik pedig a testneve-
lésről. 

Az Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Köz-
löny februári száma főként egyesületi ügyek-
kel foglalkozik. — Dr. Iiaufmann György ösz-
szehasonlítja a tanárok státusát más, egyetemi 
vagy főiskolai képesítésű tisztviselőkével. — Ez 
a szám hozza dr. Lévay Ede egyesületi elnök 
1923. évi december 7-én mondott megnyitó-
beszédének a szövegét is. 
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A Magyar Siketnéma-Oktatás tar talmas 
jubiláris számában Borbély Sándor a felsőbb-
osztályú beszédtanítás ügyéről, Berkes János 
a gyógypedagógiai tanárképzés és a szakfel-
ügyelet fejlődéséről, Desehenszky Ferenc a ha-
zai siketnémák oktatási módszerének fejlődé-
séről, Herodek Károly a Vakok Budapesti Ki r . 
Orsz. Intézete államosításának ötvenéves évfor-
dulójáról, Nagy Péter a siketnémák differen-
ciált oktatásáról, Magyar László a nagyot-
hallók ügyéről hazánkban, Völker József idő-
szerű kérdésekről és Zemkó Péter a siketnémák 
jelek út ján való rendszeres oktatásáról érte-
kezik. 

A Jász-Nagykún-Szolnokvármegyei Népmű-
velés f. évi 3. száma Székely Nándornak „A 
tanyai tanító élete az analfabétizmus kiküszö-
bölésével" és Dobos Andrásnak „A tanyai nép-
oktatás kapcsolatban az analfabétizmus leküz-
désével" című cikksorozatát hozza folytatás,-
ben. 

A Gazdasági Népiskola ez évi 3—4. számá-
nak a vezető cikkében dr. Reznek Mihály az 
igazgatói értekezletek jelentőségét méltatja. — 
Egy másik cikk a gazdasági szakoktatás ki-
építésének a feladatával foglalkozik. 

A Magyar Siketnéma-Oktatás f. évi 1—3. szá-
mában Michels Fülöp a siketnémák esztétiká-
járól, Istenes Károly a hangkapcsolódásokról, 
Puha László a fogalmazás tanításáról, Lett 
József a fogalmazás tanításának módszeréről 
értekezik. 

A Nemzetnevelés f. évi 7. számának vezér-
cikke a katholikus iskolák válságára mutat rá. 
Általános panasza ma a katholikus tanítóság-
nak, hogy a kormányrendeletekben megállapí-
tott szerény fizetéséhez alig tud hozzájutni, s 
így sok helyen csakis az államsegélyből ten-
gődnek a hitfelekezeti iskolák tanítói. Felhívja 
a cikk az illetékesek figyelmét: mentsék meg, 
míg nem késő, a katholikus iskolákat. — Oszoly 
Jolán az iskola világában való szemléltetés 
nagy szerepéről írva, különösen a történelmi 
vonatkozású képek használatát a ján l ja . — 
Romhányi Sándor a gyermeköngyilkosságok 
alapokait ismerteti. — Toiver Vilmos ebben a 
számban is folytatja a fegyelmezés természetes 
eszközeiről szóló cikksorozatát. 

A Tanítók Szövetsége f. évi 4. számának 
vezércikke a kölcsönjavaslattal foglalkozik. —-
A második közlemény gróf Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszternek a középiskolai törvény-
javaslat tárgyalása során a népoktatás fejlesz-
téséről mondott ígéretét ismerteti. — Simon 
Lajos a tanítóság közgazdasági erejéről ír. — 
A lap tar ta lmát gazdag egyesületi és hírrovat 
egészíti ki. 

A Hajdúság Kultúrája 1924. évi 5—7. számá-
nak vezető cikkében Teghze Gyula ismerteti a 
kiválóbb bölcselőknek a világbéketörekvések-
ről szóló nézeteit. — Pianovszky Károly nép-
oktatásunk korszerűsítéséről, Angyalné Gaál 
Vilma pedig a szülői értekezletekről ír. 

A külföldi tanügyi lapokból. 
a) Angol lapokból 

Az angol közoktatásügyi miniszter programmja. 
Mr. Trevelyan, az ú j angol közoktatásügyi 

miniszter, pár t jának hivatalos lapjában, a 
Labour Magazinéban „Új közoktatási politika" 
címen hosszú cikket írt, melyben többek között 
a következőket mondja: 

Két fő gondolat vezérel engem és indítója 
minden cselekedetemnek. Az egyik, hogy véget 
vessek annak a tú lhaj to t t takarékosságnak, 
mely az előző konzervatív párt politikája volt. 
A második, hogy megtegyem az első lépéseket 
a közoktatás nagyszabású fejlesztésére. 

Azt hiszem, nem szenved kétséget, hogy a 
takarékosság hívei elveiket a közoktatás terén 
túlságba vitték és ennek hatásaként a lelketlen 
takarékoskodás miatt általános visszafejlődés 
indult meg. Aki előtt a közoktatás fontos-
nak látszott, mind rossz szemmel nézte, hogy a 
minisztériumot ilymódon üzleti szellemű embe-
rek lepik el. Háború előtt a minisztérium min-
dig támogatta a községi, helyi hatóságokat, 
előnyben részesítette a szakembereket, tapasz-
talt nevelőket és dicséretével, buzdításával kí-
sért minden mozgalmat, mely a népnevelés fej-
lődését előmozdította. P á r éve azonban mind-
ennek az ellenkezője történt. Az ország adójá-
ból ugyan közoktatási célokra vagy 40 milliót 
adnak, de ez itt még mindig kevés. Míg a taka-
rékoskodás miatt az elemi iskolák osztályainak 
létszáma hatvan fölött j á r : a tanító nem tud 
tanítani ennyi gyermeket, legfeljebb rendet 
tud tartani , a romlott vagy nem normális gyer-
mekek tömege csak gátol ja a többieket a mun-
kában, mer t az állam javítóintézeteket nem 
épít, — az ilyen takarékoskodásra jobban rá-
fizethetünk, mint a pazarlásra. 

Azt hiszem, ezekben nemcsak a munkáspárt, 
de az egész közönség véleményét mondtam el 
és ha ez így folyna tovább, egész nemzetünk 
tönkremehet. I t t tehát rendet fogok teremteni. 

A munkáspárt másik célja, hogy kiterjessze 
a műveltséget a nép valamennyi rétegeire. 
Nemcsak a legügyesebb és eszesebb fiúkról és 
leányokról gondoskodunk. Hisz ki tud ja 12 éves 
korban megállapítani, hogy a gyermekek közül 
kik lesznek az ügyesek, a tehetségesek1? Kell 
hogy a munkásság és középosztály gyermekei 
éppoly nevelésben részesülhessenek, mint a 
gazdagoké. Persze, egyszerre minden téren nem 
kívánhatunk eredményeket. Egyelőre igyek-
szünk támogatni a hatóságokat, hogy a mű-
veltség terjesztésére minél több iskolát állítsa-
nak fel és felvilágosítjuk a közönséget, hogy 
hol használhat legtöbbet a nemzeti célnak ado-
mányaival. Általában a következő pontokban 
foglalhatom össze terveinket: 

1. Igyekszünk, hogy az elemi iskolák osztá-
lyainak tanuló-létszámát leszállítsuk, úgy 
hogy a mai abnormís 60 helyett át lag 40 gyer-
meket bízzunk egy tanítóra. 

2. Helyettes tanítókat (képesítésnélkülieket!) 
nem alkalmazunk. Hisz tömegével vannak 
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fiatal tanítóink, kik most kerültek ki a képző-
ből és nem tudnak megélni, míg megfelelő tu-
dással nem rendelkezők töltik be az állásokat. 

3. Eddig az igazgatók kötelesek voltak szin-
tén egy osztályt elvállalni. Fontos azonban, 
hogy a szülőkkel való összeköttetés fenntar tá-
sára, az adminisztratív munka elvégzésére és 
a többi tanerők vezetésére megfelelő idejük 
legyen. Ezért a jövőben nem kényszerít jük 
őket taní tás vállalására. 

4. Az utóbbi időben sok iskolaépületet el-
hanyagoltak, úgy hogy egyesek a taní tás cél-
ja i ra teljesen alkalmatlanokká is váltak. Kény-
szeríteni fogjuk a hatóságokat a javítások és 
építkezések végrehaj tására. 

5. Helyenkint a tankötelezettséget 15 éves ko-
r ig aka r j ák kiterjeszteni. Az előző kormány 
erre már pár éve megtagadta a beleegyezést. 
Mi azonban rövidesen megadjuk az engedélyt. 

6. Minthogy nagyszámú képzett taní tóra lesz 
szükségünk, a képzők létszámát nem redukálni 
fogjuk, mint előbb tették, de emeljük. 

7. A tandíjmentesek számát a középiskolák-
ban 25%-ról. 40°/o-ra emeljük, sőt ahol a ható-
ságok magukra veszik a költségeket, az isko-
láztatás teljesen ingyenes lesz. 

8. Minden telhetőt megteszünk ú j középisko-
lák létesítésére, mert a háborúban és azután az 
i f jú ság nagy hányada azért nem részesült fel-
sőbb oktatásban, mivel egyszerűen nem voltak 
megfelelő iskolák. 

9. Múzeumaink némelyikét esténkint is ki-
nyi t juk , hogy a dolgozóknak az a része is tanul-
hasson ily módon, amelyik nappal nem tekint-
heti meg őket elfoglaltsága miatt. 

10. Az utóbbi két évben takarékosságból be-
szüntették egész tömegét az állami egyetemi 
ösztöndíjaknak. Visszaállításukról már gondos-
kodás történt. 

A mi nevelésügyi politikánk jövője nemcsak 
tőlünk, de a közönségtől is nagymértékben 
függ. Ezért a pár tnak mindenütt nagy propa-
gandát kell kifejtenie a népnevelés érdekében. 
Ha az állam megfelelő összeget bocsát e célra 
rendelkezésünkre, mindenesetre hozzáfogha-
tunk terveink megvalósításához, de eredményt 
természetesen csak hosszabb kitartó munka 
után várhatunk. 

(The Times Edueational Supplement. 
1924 március 8.) 

b) Francia lapokból. 

A történet tanításáról. 
Külföldön most sűrűn foglalkoznak a törté-

net tanításával. Az egyik nagy író a vita folya-
mán fölidézi a történet tanulásával kapcsolatos 
iskolai emlékeit, amik, úgy gondolja, nem na-
gyon különböznek kortársainak emlékeitől. Az 

a történet, amit ő tanult , a bretonoknak bre-
tagne-i életével kezdődött. Sosem mondták meg 
neki, hogyan kerültek azok oda s csak azt tudta 
róluk, hogy színes krétával festették magukat. 
Ez a színes kréta roppant fontossá vált. S ha 
Bre tagne primitiv történetéről hallott is még 
egyet s mást, uralkodó képként mégis csak a 
kék bretonok marad tak meg benne. 

Egyszer csak megjelenik Caesar, hódításokat 
tesz és eltávozása u tán majdnem egy századig 
üres lap Anglia története. Majd a rómaiak is-
mét visszatérnek, u taka t csinálnak és a breto-
nok megfehérednek. Mozgalmas élet követke-
zik, míg végre a barbárok zajongani kezdenek 
és a rómaiak elvonulnak. 

E zavaros korszakban kezdenek szerepelni a 
különböző fajok ismeretlen eredetű képviselői 
és rettenetes l á rmát csapnak, mire a rómaiak 
ismét megjelennek, de csodálatosan megvál-
tozva. Róma most már a pápák székhelye és 
hemzseg a hittérítőktől. Közben Anglia is ke-
reszténnyé lesz. Majd határozatlan inváziók, 
érthetetlen háborúk, a ciánok, Hódító Vilmos 
és a keresztes háborúk következnek. Azután 
megkezdődnek a harcok Franciaországgal. So-
sem volt szó olyan eseményekről, amelyek nem 
tartoztak szorosan Anglia történetéhez. Nagy 
volt a meglepetés, mikor az a riasztó hír érke-
zett, hogy a törökök elfoglalták Konstanti-
nápolyt. S egyszerre csak beköszönt a renais-
sance és a reformáció, egészen várat lanul , anél-
kül, hogy bárki is tudta volna, miért . Mintha 
csak egy szép nagy tojást dobtak volna Anglia 
vidám arcára s nem lett volna más teendő, mint 
mindent bemázolni és ú j képet kezdeni. 

Í gy tanítva, a tör ténet nagy részben érthetet-
len. Olyan, mintha csak egy szobát vizsgálnánk 
az emberiség tágas házában. 

A történetet csak rígy lehet megérteni, ha szé-
lesebb alapokra helyezzük. Egy ország törté-
netét csak úgy é r t j ük meg, ha azt az emberiség 
egyetemes történetének egy részeként ál l í t juk 
be. Ez ellen mondhat ják, hogy egy ország tör-
ténetének megtanítása is sok időt vesz igénybe, 
mennyivel több idő kell a világtörténet meg-
tanításához. Erre azonban azt kell felelni, hogy 
az egész nagyobb ugyan, mint a rész, de egy-
szerűbb és hamarabb felfogható. Könnyebb az 
egész ábécével olvasni tanítani, min t csak fél-
tucat betűvel. E g y egész házat jobban meg 
lehet érteni, mint annak csak egy szobáját. 

A történetet attól az időtől kezdve kell taní-
tani, amidőn az élet a földön megindul s végig 
kell benne kísérni az emberiség fejlődését, a 
civilizáció haladását, bizonyos tények követ-
kezményeit, mint amilyen pl. a vasfegyverek 
használata, a ló megjelenése a régi civilizáció-
ban, a képírásról a jelenlegi í rásra való áttérés, 
a ve r t pénz feltalálása. 

(Manuel Général de l'instruction primaire 
1924 március 15.) 

igazgató ; 
Dr. Révész Margit 

TELEFON 137-84. 
Zugliget, Remete-út 18. 

GyógyPaedagogiai isk. oktatás testileg gyengén 

Gyermekszanatórium íffi&fe 
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H Í R E K . 

A középiskolákról szóló törvényjavaslat tárgyalása 
a nemzetgyűlésen. 

Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszternek az általános vitát befejező beszéde. 

T. Nemzetgyűlés! Egészségügyi állapotom, 
sajnos, nem engedi meg, hogy olyan részletesen 
reflektáljak a vitában elhangzott megjegyzé-
sekre, mint ahogy szeretném. Mégis elsősorban 
köszönetet óhajtok mondani a t. felszólalóknak 
— csekély kivétellel — azért a tisztán tárgyi-
lagos vitatkozási módért, amellyel a javaslat-
tal foglalkoztak. Köszönettel tartozom elsősor-
ban Lukács György és Petrovácz Gyula t. ba-
rátaimnak, a többségi pár t két szónokának, 
akiknek a javaslatról való kedvező véleménye 
az én szempontomból kétszeres súllyal esik 
latba, mert hiszen mind a kettőről közismert 
dolog, hogy elsőrangú szakember. De köszönet-
tel tartozom az ellenzéki képviselő uraknak is 
felszólalásaikért, mert ha ellenzéki álláspont-
juknak megfelelőleg nem is voltak abban a 
helyzetben, hogy elfogadhassák a javaslatot, 
az ő részükről is igen sok megértést tapasztal-
tam a javaslattal szemben. 

örvendetes volt az is, hogy a felszólalások 
nagy részébe nem csúsztak be személyeskedé-
sek és így e törvényjavaslat tárgyalásánál 
megint módunkban volt példát adni a r ra , hogy 
ez a nemzetgyűlés igenis tud nagyfontosságú 
kérdéseket tisztán tárgyilagos, tisztán szak-
szempontok szerint letárgyalni. 

A kifogások, amelyek a törvényjavaslat ellen 
elhangzottak, kétfélék voltak. Kifogásolták egy-
részt azt, hogy bizonyos dolgok nincsenek benne 
a javaslatban — és e részben a kifogásoknak 
egész sora hangzott el —, másrészt azt kifogá-
solták, hogy vannak a törvényjavaslatnak 
egyes rendelkezései, vannak egyes dolgok, 
amelyek bennfoglaltatnak a törvényjavaslat-
ban. Engedje meg a t. Nemzetgyűlés, hogy 
elsősorban azokkal a kifogásokkal foglalkoz-
zam, amelyek a r r a vonatkoznak, hogy egyes 
nagyfontosságú kérdések nem rendeztetnek a 
törvényjavaslatban. 

Kéthly Anna t. képviselőtársunk azt pana-
szolta, hogy nem foglalkozunk eleget a nép-
oktatással. Abból azonban, hogyr a miniszter 
nem jön valamely tárgyban törvényjavaslattal 
a Ház elé, még nem következik az, hogy ne fog-
lalkoznék a legintenzívebben azzal az ügykör-
rel. Valóban a népoktatás ügye ma olyan stá-
diumban van, hogy elsősorban itt volna szük-
ség, nem törvényalkotásra, hanem kormány-
zati, közigazgatási munkára, és pedig két tekin-
tetben: először ú j osztályok, ú j tanítói állások 
szervezésére, másodszor ú j iskolaépületek eme-
lésére van szükség. (Úgy van! Ügy van!) Erre 
pedig hiába alkotunk törvényt, itt elsősorban 
adminisztratív munkára és fedezetre van szük-
ség. Mint méltóztatnak tudni, Csonka-Magyar-

országnak 7,980.000 lakosa van és ebből 1,090.000, 
sajnos, a 7 évnél idősebb analfabéták száma. 
Ezért a kétségtelenül igen szomorú tényért 
engem felelősség nem terhel; hiszen az analfa-
béták száma nem az én miniszterségem ideje 
a la t t nőtt ilyen magasra. 

Már egyik indemnitási beszédemben rámutat-
tam arra, hogy több mint tíz évvel ezelőtt, mint 
fiatal osztálytanácsos egy memorandumban, 
amelyet mint a nemzetiségi osztály főnöke a 
miniszterelnökségen Wekerle Sándor akkori 
miniszterelnök úrhoz intéztem, utaltam arra , 
milyen végzetes h ibája népoktatási politikánk-
nak, hogy az állami elemi iskolák túlnyomó 
részét nemzetiségi vidékekre visszük és a szín-
magyar vidékeket elhanyagoljuk. Most, ami-
kor a trianoni béke elszakította tőlünk a nem-
zetiségi vidékeket, egyúttal elszakította tőlünk 
az állami elemi iskolákat is és i t t állunk az Al-
földön és a Dunántúl , az Alföldön a tanyákon, 
a Dunántúl pedig számos latifundiumon, kellő 
számú iskola nélkül. Ennek az eredménye az 
1,090.000 analfabéta. Ezért tehát engem, aki ez 
ellen már mint a nemzetiségi osztály főnöke 
a miniszterelnökségen egy évtizeddel ezelőtt 
tiltakoztam, semmiféle felelősség nem terhel. 

Az 1921—22. tanévben 60-nál több tanulóval 
bíró, tehát túlzsúfolt elemi iskolai osztály volt: 
1820. Mikor hivatalba léptem, ebben a stádium-
ban találtam a népoktatás ügyét. Időközben 
szerveztem 1079 ú j tanítói állást a meglevő 
iskolák túlzsúfoltságának megszüntetésére. Üj, 
nem állami jellegű iskolánál szerveztem 143 ú j 
állást, ú j állami iskolánál 40 ú j állást, úgy, 
hogy miniszterségem alatt összesen 1262 ú j 
népiskolai tanítói állást szerveztem. (Élénk 
helyeslés.) Ilyen tényállás mellett azt mondani, 
hogy a népoktatás érdekében semmi sem tör-
ténik, igen merész állítás. (Felkiáltások a jobb-
oldalon: Valótlan!) Nem is hiszem, hogy a t. 
túloldalról azért állíttatott volna ez, mintha 
ebből kifolyólag vádat akarnának ellenem ko-
vácsolni, hanem talán azért, mer t ezek az ada-
tok nem jutottak az illetők tudomására. 

Összefoglalom, mire lenne még szükség. Szük-
ség lenne még 330 tanítói ál lásra a zsúfoltság 
további megszüntetésére. Ebben a tekintetben 
szomorúan kedvező helyzetben vagyunk; most 
nő fel t. i. a háborúban született generáció. 

Így tehát a túlzsúfoltság megszűnik, de, saj-
nos, nem azért mert ú j tanítói állások szervéz-
tetnek, hanem azért, mert ezekben a korosztá-
lyokban kevés a tanulók száma. Ez azonban ne 
áltasson bennünket abban a tekintetben, hogy 
javultak a viszonyok, mert amilyen arányban 

' majd megint népesebb korosztályok jönnek be 
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az iskolába, abban az arányban nő az iskolák 
túlzsúfoltsága és majd annak, aki abban az 
időben ezen a helyen ül, lesz a hivatása, hogy 
megfelelően továbbfejlessze a tanítói állások 
számát. 

Kültelki helyeken szükség lenne még 650 ú j 
tanítói állásra. I t t különösen a tanyákról van 
szó, ahol azonban az iskolaszervezés szorosan 
összefügg az építkezés kérdésével. Városi he-
lyen, sőt még falusi helyen is lehet még vala-
miképen helyiséghez jutni, ha máskép nem, el 
lehet helyezni az iskolát egy kisgazda-házban 
a falak eltávolítása után, de a tanyán ezt nem 
lehet megcsinálni, úgy, hogy mindent elköve-
tek, hogy az aranyköltségvetésben népiskolák 
felépítésére megfelelő hitel álljon rendelke-
zésemre. (Élénk helyeslés.) 

Hogy ez az 1262 ú j tanítói állás, mely minisz-
terségem alat t szerveztetett, még sem lekiesiny-
lendő, azt méltóztassanak abból megítélni, hogy 
Nagy-Magyarország a millenium alkalmával 
megajándékozta magát ezer ú j népiskolával és 
akkor az mint nagy dolog jár ta be az egész 
sajtót. Hát, ha Nagy-Magyarországon nagy 
dolog volt ezer ú j tanítói állás létesítése, akkor, 
ha nem is nagy dolog, de mindenesetre a leg-
égetőbb sebek orvoslása volt az, hogy mi a 
nemzeti katasztrófák után ebben a csonka or-
szágban két év alatt 1262 ú j tanítói állást szer-
veztünk. (Élénk helyeslés.) 

Nincs és nem is lehet benne javaslatomban 
a szabad oktatás kérdése. Erre vonatkozólag 
már régebben törvényjavaslatot dolgoztam ki 
és azt több, úgy kormánypárti , mint ellenzéki 
barátom között ki is osztottam. Nem a kor-
mányzat jóakaratán mult, hogy nem jöhettem 
ezzel a javaslattal a nemzetgyűlés elé. Remé-
lem, hogy hamarosan ide fogok vele jönni, 
legyen szabad azonban rámutatnom azokra a 
nehézségekre, amelyekkel itt is szemben állok. 

Egy mezőgazdasági középiskola például csak 
akkor állhat meg, csak akkor lehet hasznothajtó, 
ha gazdasági gyakorlóterület, egy kis gazdaság 
is járul hozzá, ilyennek felszerelése pedig rend-
kívüli költségekkel van egybekötve. Hiszen 
például Székesfehérvárott, ahol nem mezőgaz-
dasági középiskolára, hanem mezőgazdasági 
szaktanító ismétlőiskolára van szükség, a meg-
levő területről nem is szólva, az építkezés költ-
sége egymilliárd koronát is meghaladja. Igen 
nagy költségek azok, amelyekkel szemben talál-
juk magunkat. És ez nincs máskép az ipari 
szakoktatásnál sem, ahol megint, ha gyakorla-
tilag akarunk oktatni —- és egy gazdasági szak-
oktatás értelemmel csak akkor bír, ha merőben 
gyakorlati — a tanműhelynek felállítása jár 
rendkívül nagy nehézséggel. 

De vegyük a kereskedelmi iskolákat, ame-
lyeknek felszerelésével most bajoskodunk. Egy-
egy írógép beszerzése, amelyen meg kell tanulni 
azoknak a leendő kereskedelmi alkalmazottak-
nak a gépírást, ma már sok helyen leküzdhe-
tetlen nehézségekbe ütközik. (Ügy van! jobb-
felől.) 

Ilyen nehéz viszonyok között vagyunk! Kérve-
kérem tehát a t. Nemzetgyűlést, méltóztassanak 

annyi méltányossággal lenni a kultuszkormány-
zat működésének megítélésében, hogy számol-
janak azokkal a rendkívül nehéz körülmények-
kel, amelyek közé nemzeti katasztrófánk kö-
vetkeztében jutottunk. (Úgy van! jobbfelől.) 

Nincs benne a javaslatomban a női közép-
iskola rendezése sem, pedig nemcsak a női 
középiskolának, hanem általában a magyar nő-
nevelésnek kérdése feltétlenül reformra szorul. 
E tekintetben a helyzet nálunk tarthatatlan. 
Ami azonban azt illeti, hogy a modern nyelve-
ket maestrókkal, mademoisellekkel, missekkel 
taníttassuk — akik közül egyeseknek kiváló 
egyéniségét nem óhajtanám bántani —, erre 
azt kell felelnem, hogy ezeknek többsége még 
sem áll a helyzet magaslatán. Ez mind azonban 
arra utal bennünket, hogy a nőnevelés kérdésé-
vel behatóan foglalkozzunk. 

Ezen a téren gyökeres változásra van szük-
ség, mert hiszen a magyar nő megváltozott 
hivatás előtt áll. Szép nekünk azt mondani, 
hogy a nőnek az a hivatása, hogy férjhez men-
jen. 

Amikor azonban azt látjuk, hogy a férfi ke-
resete oly csekély, hogy arra háztartást alapí-
tani igen sok esetben gazdasági lehetetlenség; 
amikor a családalapításnak nélkülözhetetlen 
előfeltétele, a lakás, rendkívül nehezen szerez-
hető meg; amikor azt látjuk, hogy egy egy-
szerű kelengye megvásárlása a leányos apát 
leküzdhetetlen gazdasági akadályok elé állítja, 
ma nem lehet egyszerűen azzal oldani meg a 
kérdést, hogy azt mondjuk: a nők menjenek 
férjhez. Itten nagyon messzemenő statisztikai 
adatgyűjtésre van szükség, amit folyamatba 
tettem. Majd meg fogjuk látni, mik a kilátá-
sok; félek, hogy nem lesznek rózsásak. Foglal-
koznunk kell azzal a kérdéssel, hogyan tudjuk 
a nőt a megélhetésnek, a tudásnak fegyverével 
jobban felfegyverezni. I t t szintén a gazdasági 
szakoktatásra gondolok, nemcsak a mezőgazda-
ságira, hanem az ipar i ra és kereskedelmire is. 
Ebben a kérdésben széleskörű ankétet szándé-
kozom tar tani a női társadalom képviselőinek 
meghallgatásával is, mert hiszen a nőnevelés 
reformjának nagy Libája volt eddig az, hogy 
arról mindig csak férfiak tárgyaltak, akik 
azokkal a körülményekkel, amelyekkel itt szá-
molni kell azért, hogy az akció sikeres legyen, 
nem mindig számoltak eléggé. 

Éppen ezért megkértem a Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetségét, hogy a maga nagy szer-
vezetével nyújtson módot, hogy kebeléből ki-
küldött anyák, fiatal nők, akik az iskolát nem-
rég hagyták el, e kérdésben véleményt mond-
hassanak. De fogunk tartani szakférfiaknak, 
női pedagógiával foglalkozó kiváló pedagógu-
sainknak bevonásával egészen szakszerű ta-
nácskozásokat is, amelyeken a női oktatás kér-
dését minden tagozatban és minden vonatko-
zásban meg fogjuk vi ta tni és azt hiszem, hogy 
az őszi kampány során abban a helyzetben 
lehetek, hogy az egész nőnevelésre kiterjedő 
egységes törvényjavaslattal járulhatok a nem-
zetgyűlés elé. (Helyeslés jobbfelől és a bal-
oldalon.) 
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Kifogásolták azt is, hogy a tanárképzés nem 
foglaltatik benn ebben a törvényjavaslatban. 
De ez a törvényjavaslat középiskolai törvény-
javaslat, míg a tanárképzés főiskolai kérdés, 
az egyetemek filozófiai fakultásának kérdése. 
A súlypont azonban nem a jogi rendezésen 
van, nem is a pedagógiai rendezésen — egy 
ilyen irányú törvényjavaslatom egyébként ké-
szen van, azt a nyár i szünet előtt okvetlenül 
be fogom terjeszteni (Helyeslés.) —, mert a 
középiskolai tanárképzés kérdése ma elsősor-
ban diákszociális kérdés. (Úgy van! Ügy van!) 

Mert hiába csinálok én eszményi tanterveket 
és tanrendeket, ha az a fiatal tanárjelölt idejé-
nek legjavát privát órák adására kénytelen 
fordítani és nem marad ideje az előadások láto-
gatására. Azon az úton kell tehát tovább menni, 
amelyen az Eötvös-kollégium megszervezésé-
vel mentünk. Arról tárgyalok, hogy a sasadi 
laktanya további pavillonjai is rendelkezésre 
álljanak a Horthy-pavillon kiépítésére és itt 
akarok egy pavillont adni még az Eötvös-kol-
légiumnak is, hogy azt a maga részére kiépít-
hesse. Hasonló szervezeteket óhajtok létesíteni 
a többi városokban is. (Helyeslés.) Ha nem 
tudom annak az i f júságnak, amely hivatva 
lesz a középiskolában tanítani, azt négy évet 
gondmentessé tenni, vagy ha nem is gond-
mentessé tenni, de ha nem tudok neki 
emberhez méltó exisztenciát biztosítani, akkor 
teljesen hiábavaló lesz ez a középiskolai tör-
vényjavaslat, amelynek eleven éltető tényezője 
a tanerő, a tanári személyzet. 

Éppen Lukács György igen t. barátom na-
gyon figyelemreméltó felszólalásában rámuta-
tott arra , hogy itt nemcsak tanárképzésről van 
szó, hanem továbbképzésről is. Hiszen végre is 
az a tanár, aki hosszú ideig praktikus munká-
val dolgozik, rászolgál arra, hogy időnkint fel-
frissítsük tudását, sőt maguknak a tudomá-
nyoknak haladása is ilyen póttanfolyamoknak 
tar tását feltétlenül szükségessé teszi. Szüksé-
ges lesz ez különösen a görög és a latin nyelv 
tanítása szempontjából, mert okvetlenül ke-
resztül akarom vinni, hogy az eddigi sivár 
grammatizálást felváltsa a klasszikusok szelle-
mébe való behatolás és ebben semmiféle vas-
kalaposság engem nem fog visszatartani. I t t 
fenntartom, szemben Bozsik Pál t. képviselő-
társammal, azt, hogy a középiskolai tanárság 
akkor fogja megállni igazán a helyét, ha azt 
a nagy kincset, a klasszikai műveltséget fruk-
tifikálni tudja. Ma ez, sajnos, 90%>-ban nem 
lehetséges és csak úgy történhetik, ha a tanár 
bele fogja vezetni a rábízott i f júságot a görög 
és a római antik kultúrára, mert a klasszikus 
nyelveknek igazi művelő ereje az antik kultú-
rában van, nem pedig abban a grammatizálás-
ban, amelyet — nem lehet tagadni, mert meg-
levő tényeket nem lehet eltagadni — undorral 
hallgat ma a gyermek is. 

Viszont szükség lesz továbbképző-tanfolya-
mokra a modern nyelveknél is. Erre nézve ép-
pen most folytatok tárgyalásokat és éppen 
abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 
garantálhatom, hogy a reálgimnáziumi kon-

cepció végrehajtásához franciául, angolul, ola-
szul tudó kellőszámú tanár fog rendelkezésre 
állani, mert az illető külállamok ilyeneknek 
rendelkezésre bocsátást kilátásba helyezték.. 
Éppen azért kérnem kell a t. Nemzetgyűlést,, 
hogy Zsirkay képviselő úr 2. számú határozati 
javaslatát méltóztassanak elutasítani. A r r a 
nincsen szükség a tanárképzés reformja során.. 

Kifogásoltatott, hogy nincs benne a javaslat-
ban imperative a középiskolába való felvételi 
vizsga. Másik oldalról pedig azt kifogásolták, 
hogy miért nem töröltem el az erre vonatkozó 
rendelkezést. Kérem a túlsó oldalt, méltóztas-
sanak elolvasni Eötvös József középiskolai re-
formját . Ö nemcsak a kisgimnázium alsó osz-
tályában tartot ta szükségesnek a felvételi vizs-
gát, de még a kisgimnáziumból a főgimná-
ziumba, a főgimnáziumból a líceumi tagozatba 
és a líceumból az egyetemre való fellépésre is 
felvételi vizsgát követelt. Pedig Eötvösről nem 
lehetett azt mondani, hogy nem volt liberális 
ember. 

Nem is a liberalizmus vagy a nem liberaliz-
mus terhére kell i t t a vita súlypontját helyezni. 
Ez pedagógiai terület és az intézmény nincs 
annyi idő óta érvényben, hogy még pedagógu-
saink is végleg állást tudjanak foglalni ebben 
a kérdésben. Én tehát elhibázott dolognak tar-
tanám, ha valamit, ami az életben még nincs 
kipróbálva, amely nemcsak a liberalizmus ne-
vében, hanem a falusi iskolák egyenjogúsága 
nevében is a törvényben lefektessük. Be kell 
várni, hogy a gyakorlati életben ez mire fog 
vezetni. Egyelőre fenntartandónak vélem anél-
kül, hogy ebbe a törvényjavaslatba belefoglal-
nám. Azért kérném a 15. számú határozati 
javaslat elutasítását. 

Kifogásolták azt is, hogy nincs benne a tör-
vényjavaslatban a numerus clausus eltörlése. 
Most a középiskolák kérdésével foglalkozunk, 
a numerus clausus pedig főiskolai kérdés, így 
tehát természetesen nem lehet benne. Én nem 
csináltam abból titkot, hogy a numerus clau-
sust elvileg nem helyeslem azért, mert hiszen 
minden nemzetnek érdeke, hogy minél több ki-
pallérozott fő legyen a nemzet kebelében. 

Akkor azonban, amikor azt a törvényjavas-
latot tárgyaljuk, mely szerint tizenötezerrel 
megint kénytelenek leszünk az állami állások 
számát — nem az alkalmazottakét, mert hiszen 
most is sok a megüresedett állás — redukálni, 
tehát mikor kevesebb lesz az állás, amelyre 
főiskolai képzettségű egyéneket lehetne alkal-
mazni, a legnagyobb lelkiismeretlenség lenne 
részünkről az, ha ezrével ú jabb és újabb embe-
reket képeznénk ki, olyanokat, akiknek belát-
ható időn belül kenyeret adni nem tudnánk. 
Ha az ország abban a szerencsés helyzetben 
lesz, hogy ismét fejlődő lesz és expanzivok lesz-
nek közintézményeink és társadalmi viszo-
nyaink — mert hiszen a szabadpályán élő or-
vosoknak és mérnököknek is nagyobb számmal 
való alkalmaztatása attól függ, hogy virágzó 
gazdasági élet legyen, ami, sajnos, ebben a 
trianoni Magyarországban nem lehetséges —, 
mondom, ha a viszonyok megjavulnak, akkor 
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•el leket törölni ezt a törvényt, de ma lelkiisme-
retes ember ilyen javaslattal nem jöhet. (Moz-
gás a szélsőbaloldalon.) Éppen azért kérném az 
1. számú határozati javaslat elutasítását. (He-
lyeslés jobbfelől.) 

Kifogásolták, hogy nem nyer rendezést e ja-
vaslatban a tankönyvek ügye. Elismerem, hogy 
sok szerzőtől sokféle könyv van forgalomban. 
Elismerem azt is, hogy nem mindegyik érthető 
könnyen és hogy drága a tankönyv. Éppen 
ezért ezeken a viszonyokon javítanunk kell. 
Most bizonyos tankönyviparral állunk szemben 
és kétségtelen, hogy a kiadóknak, akik koráb-
ban áldozatokat hoztak a tankönyvek kiadá-
sára — és ezt nem szabad letagadni —, érdekeit 
is kímélnünk kell, de elsősorban a szülők és 
gyermekek érdekeit kell szem előtt tar tanunk. 
Remélem, hogy az én tantervem alapján min-
den egyes tudományszakra össze fognak állani 
a legkiválóbb tanférflak, a főiskolai tanárok, 
a didaktikában jár tas középiskolai tanárokkal 
és sikerülni fog talán olyan klasszikus tan-
könyveket kiadni, amilyenek Franciaország-
ban jelentek meg, ahol a legkiválóbb elmék 
sem kicsinyelték azt a feladatot, hogy jó tan-
könyvet í r janak, tudva azt, hogy mily alapvető 
fontossággal bír a jó tankönyv a közoktatás-
ban. Én tehát remélem, hogy mihelyt a tanterv 
végleg meg lesz állapítva, abban a helyzetben 
leszek, hogy az egész tankönyvügy szerves, 
szisztematikus megoldását hozhatom a t. Nem-
zetgyűlésnek javaslatba. (Helyeslés.) 

Ezzel végeztem azokkal a kifogásokkal, ame-
lyek abból a szempontból tétettek javaslatom-
mal szemben, hogy mi nincs benne. De kifogá-
solták javaslatomnak egyes rendelkezéseit is, 
elsősorban egyesek az iskolatípusok differen-
ciálása helyett az egységes alépítmény mellett 
törtek lándzsát azzal, hogy a felső tagozatban 
a franeia módszer szerint furkáljunk. Azt is 
kifogásolták, hogy a törvényjavaslat indoko-
lásában sok a latin szó. Én Östör József t. ba-
rátomat, aki közelálló hozzám, mert hiszen a 
berlini egyetem padjain 'egymás mellett ültünk, 
megkérdeztem és felkértem, mondja meg, hogy 
hogyan fejezné ki azt, hogy az iskolafajták 
„differenciálódjanak". Ö ezen gondolkozott és 
azt mondta, hogy „elkülönzés" a megfelelő ma-
gyar szó. De ez az „elkülönzés" „szeparáció" és 
nem „differenciáció". Így, sajnos, abban a hely-
zetben vagyunk, hogy erre nincs olyan meg-
felelő magyar szavunk, amely a fogalmat 
pregnánsan kifejezné; be kell tehát érnünk az 
idegen szavakkal. Ebben a tekintetben vigasz-
talódhatunk, mert hiszen ugyanígy vannak a 
németek és franciák is. 

Nemcsak azért ellenzem az egységes alsó ta-
gozatot, mert az ennek kiegészítését képező 
furkál t felső tagozatok kiépítésére fedezet nin-
csen, mert ahhoz több tanár ra és több tanterem 
építésére volna szükség —• amire pedig pénz 
nem áll rendelkezésre —, hanem azért is, mert 
ezt Magyarországon rendkívül nehéz keresztül-
vinni. A tanterv terhelve van eggyel több mo-
dern nyelvvel, mint más nemzeteknél, ahol a 
tantervben az anyanyelv egyszersmind világ-

nyelv is. Tehát már túl van terhelve ennél a 
sajátságos helyzetünknél fogva. De Pandora 
szelencéjét nyitnánk ki különben is. Ezzel 
ugyanis a vita nem lenne eldöntve, megindulna 
egy másik vita arról, hogy milyen legyen az 
egységes alsó tagozat, hogy latinmentes-e vagy 
pedig latinos. (Egy hang a balközépen: Lati-
nos!) Azt méltóztatnak mondani, hogy latinos 
legyen. De sokan vannak, akik azt mondják, 
hogy latinmentes legyen. Kérdem, nem az lesz-e 
ennek az eredménye egy demokratikus korban, 
hogy összeolvad majd a polgári iskolával? Ez 
a perspektíva. Már pedig azt, hogy latinmentes 
alépítményt nyuj tsunk és az egész dolgot össze-
olvasszuk a polgári iskolával, ezt nem tar tanám 
helyesnek. 

Franciaországban a helyzet a következő. A 
t. képviselő úr ugyanis utalt Léon Bérard ren-
delkezéseire. Ott latinos tagozat van négy latin 
évfolyammal és két görög évfolyammal, tehát 
a mi harmadik és negyedik osztályunknak 
megfelelő osztályokban — ott a számozás más 
— a görög nyelv kötelező azokra nézve is, akik 
a felső tagozatokban oly iskolákra mennek, 
mint i t t a reáliskola. 

Mit szólna a magyar közvélemény ahhoz, ha 
ilyen javaslattal jönnék? De egészen más a 
helyzet Franciaországban, ahol a francia az 
anyanyelv, amelynek szókincse és grammati-
kája végtelenül közel áll a latin nyelvhez. Ott 
ilyen pedagógiai experimentumot meg lehet 
csinálni. Amelyik kultuszminiszter Magyar-
országon ilyen javaslat ta l jönne, azt a köz-
vélemény haragja elsöpörné a helyéről. Ezt 
nem lehet az iskolafenntartók szempontjából 
elbírálni. Ezt elsősorban a szülők és a közön-
ség ízlése szempontjából kell elbírálni. 

Ami a választás kérdését illeti, ott, ahol a 
furkáció rendszere van, ott a vitatkozás azt 
mondja, hogy milyen jó a másik iskolatípusok 
differenciálódása. A franciák azt mondják, 
hogy ez a választás nem a hajlamok szerint 
történik. Legtöbb esetben a legenyhébb taná-
rok szakmáját választják a gyermekek. I t t sem 
az lenne a döntő tehát, hogy milyen hajlamok 
vannak a gyermekben. Tizenötéves korban még 
nincsenek kifejlődve a hajlamok. A legtöbb 
gyermek azt a tanár t választja, aki abban az 
iskolában a legenyhébb, a legelnézőbb. A fur-
kációs rendszernek mi az előnye? 

Hogy az átlépés könnyebb. De ne a nyugta-
lankodókat, az átlépőket tartsuk elsősorban 
szem előtt, amikor iskolareformot csinálunk, 
hanem a tanulók zömét, azokat, akik nem akar-
nak ugrabugrálni, hanem megmaradnak annál 
a studiumiránynál, amelyhez hozzáfogtak. Én 
tehát a két nagy iskolatípus közül a differen-
ciális t ípust választom, már csak azért is, mert 
régi, több mint félszázados tradícióval állunk 
szemben, amelytől olyan könnyen eltérni nem 
lehet. 

És i t t nem lehet szó külföldi példák utánzá-
sáról. Hiszen ezek az iskolák világtípusok; az 
összes államok csatlakoztak vagy az egyik, 
vagy a másik típushoz. Ha a furkációs rend-
szert választottam volna, akkor mindenki azt 
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mondotta volna, hogy a francia típust követ-
tem. Most, hogy a differenciális t ípus alapján 
maradok meg, amely megvan, azt méltóztatik 
mondani, hogy a porosz típust követtem. 

Mit hoz még a javaslat? A javaslat hozza a 
modern nyelvek taní tását és a modern nyelvek 
kapcsán a modern művelődésbe való behato-
lást. Nem vagyok egy véleményen Bozsik t. 
képviselőtársammal abban a tekintetben, hogy 
a szerzetesrendek ennek nem fognak tudni 
megfelelni. A szerzetesrendek nemcsak huma-
nisztikus gimnáziumokat fognak fenntartani. 
A premontreiek most épülő gödöllői gimná-
ziuma szintén reálgimnázium lesz. 

Ezek a rendek világrendek, amelyeknek má-
sutt is vannak tartományaik és a francia és 
német rendtartományból franciául és németül 
perfektül beszélő tanárokat fognak idehozni, 
akik sokkal nagyobb sikerrel fogják az i f j aka t 
oktatni, mint az a magyar if jú, aki csak a fő-
iskolán készül elő egy külföldi nyelv tanítá-
sára. Én a cisztercita-rend növendéke vagyok 
és ezzel a legszorosabb összeköttetésben va-
gyok. Biztosítom az igen t. képviselő urat, 
hogy ők sem fognak mereven ragaszkodni a 
humanisztikus gimnázium típusához. A pia-
rista-rend provinciálisával már megbeszéltem 
azt, hogy a budapesti parallel osztályok közül 
az egyik osztálysorozat reálgimnázium lesz. 
Szerzetesrendelnk nagy érdeme éppen az, hogy 
bár teljes tisztaságában fenntartották a katho-
likumot, mégis mindig haladtak a haladó kor-
ral (Úgy van! Ügy van! a jobboldalon.), tekin-
tettel voltak a magyar nemzet parancsoló kö-
vetelményeire és nem elfogult pedagógiai állás-
pontból, nem maradiságból indultak ki, hanem 
a legjobbat törekedtek nyújtani a magyar i f jú-
ságnak, amit nyú j t an i lehetett s amire abban 
a korban szükség volt. 

Azt is mondták, hogy a mi reálgimnáziumunk 
a német reálgimnázium után megy. A két 
világrendszer közül mindenesetre abba illesz-
kedünk bele, amely Németországban is érvé-
nyesült. A mi reálgimnáziumunk azonban nem 
lesz teljesen az, ami a német reálgimnázium, 
mert a német reálgimnáziumban sokkal jobban 
hangsúlyozva vannak a természettudományok. 
Én a természettudományoknak ezt az erős 
hangsúlyozását inkább a reáliskolákban aka-
rom érvényre ju t ta tn i ; a reálgimnáziumban 
pedig a két modern nyelv oktatására és ennek 
kapcsán a magyar i f júságnak a modern műve-
lődésbe való bevezetésére helyezem a súlyt. 
I t t tehát a német iskolatípus szolgai utánzásá-
ról szó sem lehet. 

Örömmel láttam, hogy az egységes jogosítás 
kérdését ebben a nemzetgyűlésben alig tették 
kifogás tárgyává. Ha van kérdés, amely peda-
gógiailag teljesen megérett, az az én megítélé-
sem szerint az egységes minősítés kérdése. 

A liberális ellenzék — és úgy tudom, ehhez 
a szociáldemokrata pár t is csatlakozott — nyolc 
éves elemi népiskola létesítését kívánja. Igen 
örvendetesnek tartom, hogy a túlsó oldalon 
éppen a kulturális kérdéseket ilyen határozot-
tan hangsúlyozzák, azt hiszem azonban, hogy 

a mi viszonyaink között ezidőszerint ezt az 
ideált még nem lehet megvalósítani. 

Lesznek közöttünk számosan, közigazgatási 
tisztviselők, akik tudják, hogy milyen nehéz-
ségekkel kell megküzdeni, hogy az V. és VI. 
osztályt benépesítsük, mert itt olyan nagyobb 
fiúkról van szó, akiket bizonyos fokig már ke-
reső pályán is alkalmazni lehet. A szülők he-
lyenkint nem szívesen küldik a gyerekeket 
iskolába és csak a legszigorúbb büntetésekkel 
lehet őket erre rászorítani. (Ügy van! a jobb-
oldalon.) Ha ilyen nehézségek vannak a 11 és 
12 éves gyermekek körül, mennyivel nagyob-
bak lesznek ezek a 13 és 14 éves gyermekeknél,, 
akiket ma még az ismétlőiskolába beterelni is 
rendkívül nehéz feladat. (Ügy van! a jobb-
oldalon.) Ezt a reformot meg lehet csinálni és 
hangsúlyozom, hogy meg is kell valósítani, de 
emelkedő közgazdasági konjunktúra mellett, 
olyankor, amikor a családapa maga keres any-
nyit, hogy az egész családot el tar that ja (Ügy 
van! Ügy van! a jobboldalon.), pedig ez ma na-
gyon sok helyen nincs így. Prakt ikus ember 
— és ez a büszkeségem, hogy javaslatom a gya-
korlatban végrehajtható — alig jöhet olyanféle 
javaslattal, amely ma e részben a tankötelezett-
ség bizonyos kiterjesztését jelentené. 

De útban vagyunk ebben az irányban, az 
kétségtelen. Miniszterségem ideje alatt mind-
g'yakrabban és gyakrabban jönnek hozzám ké-
rések négyosztályú polgári iskola érdekében és 
ahol az lehetséges, ennek a kívánságnak eleget 
is teszek. Ez a négy polgári osztály a megelőző 
négy elemi osztállyal kapcsolatban voltaképen 
már az a nyolcosztályos elemi iskola, amely 
külföldön megvan és amely felé kétségtelenül 
törekednünk kell. ígérhetem, hogy még kisebb, 
falvakban is, ahol egy-egy osztály teljesen ki-
kerül, ezt a törekvést tőlem telhető erővel 
támogatni fogom. (Élénk helyeslés a jobb-
oldalon.) 

Ezenkívül már kidolgoztam az iskolánkívüli 
népművelésről szóló törvényjavaslatot, amely-
nek egyes példányait már oda is adtam bará-
taimnak, nemcsak a kormánypárton, hanem az. 
ellenzéken is. Ebben a javaslatban be akarom 
hozni az iskolánkívüli kötelező népoktatást 
olyféleképen, hogy az ismétlőiskolához hason-
latosan, de még sem egészen úgy, csak a téli 
időre szorítkozó és egy tanévben 65 órát meg 
nem haladó tankötelezettség stipulálását akar-
nám a 18 éven felüliekre nézve. Ez senkit fog-
lalkozásától nem von el, mert ennek a tanköte-
lezettségnek az esti órákban, télvíz idején, ami-
kor Magyarországon a munkák szünetelnek, 
avagy nem nagyon intenzivek, eleget lehet 
tenni és ha jól megszervezzük ezt, különösen 
a gazdasági szakoktatással kombinálva, akkor 
igen értékes szolgálatot fog tenni ez a kis re-
form a magyar népművelés ügyének. (Helyes-
lés jobbfelől.) 

A tanítandó tárgyak is vi ta tárgyát képez-
ték, és pedig azért, mert egypár képviselő úr-
nak, aki ezt tőlem kérte, odaadtam a készülő 
tantervet, mert megjegyeztem, hogy ez még a, 
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közoktatásügyi tanácson sem ment át, tehát 
még a közoktatásügyi tanácsnak sem javas-
lata, még kevésbbé az én felelősségem alat t be-
nyújtot t kész javaslat; de odaadtam, hogy 
mégis bizonyosfokú tájékoztatás legyen. Érde-
kes volt a visszhang, amelyet erre kaptam. 
Egyfelől majdnem mindenki panaszkodott a 
túlterhelés ellen, másfelől majdnem mindenki 
ú j tárgyak behozását sürgette. Ez a két dolog 
összeegyeztethetetlen. S mivel szokták ezt a 
dolgot megtámadni? Azzal, hogy azt mondják, 
hogy ha a fiatalemberek kimennek az életbe, 
tulajdonképen semmiről sincs fogalmuk. Ez 
így is van, mert a középiskola nem Konver-
sations-lexikon; a középiskola nem ar ra való, 
hogy a legtarkább ismeretekkel teletömje az 
agyvelőt. Ezeket az ismereteket a gyermekek 
a legrövidebb idő alatt elfelejtik. A középisko-
lában az ismeretek elsősorban arra valók, hogy 
az az agy, amelyen a tanítás átszűrődik, fej-
lődjék, alkalmasabbá váljék intenzivebb gon-
dolkozásra, tanuljon meg tanulni. A tanult 
ismeretanyag nagyon hamar feledésbe megy, 
ha valaki azokkal a dolgokkal később az élet-
ben ex asse nem foglalkozik. Elsősorban szóvá-
tették a görög nyelv tanítását. 

Bozsik igen t. képviselő úr beszédének első 
részéből azt a benyomást merítettem, mintha 
azért támadna engem, mert az egész világot 
görögre akarom .megtanítani, holott méltóztat-
nak tudni, hogy a magyar középiskolák túl-
nyomó része a jövőben reálgimnázium lesz, 
ahol két modern nyelv tanításán lesz a súly. 

Beszédének második részében pedig azt mon-
dotta a képviselő úr, hogy a görög nyelv taní-
tása tulajdonképen veszedelmes. T. képviselő 
úr, sem az egyik, sem a másik hátrány nem 
fog előállani. Meg lesz az előfeltétele annak, 
hogy azokban a középiskolákban, amelyek 
megmaradnak humanisztikus gimnáziumoknak 
— és azt hiszem, hogy Magyarországon húszon 
felül marad meg a humanisztikus gimnázium 
— a görög nyelvet már a harmadik osztálytól 
kezdve taní t ják és éppen ezért a görög nyelv 
tanítása sikeres is lesz, mert a mostani négy 
esztendő mellett a görög nyelvet sikeresen ta-
nítani nem lehet. Akkor jobb volna, ha inkább 
nem tanítanák. Minden tantárgy sorvadása a 
tantervekben úgy indul meg, hogy csökkentik 
az óraszámot. 

Amint az óraszámot csökkentik, a tanítási 
eredmény hanyatlik és ha a tanítási eredmény 
hanyatlik, akkor jön a ceterum censeo — aho-
gyan Schwartz Gyula mondta — és azt a tan-
tárgyat meg kell szüntetni. A görög nyelv 
tanítását Magyarországon csak akkor lehet 
megmenteni, ha azokban az intézetekben, ame-
lyek öntudatosan, érett megfontolás után s a 
kultuszminiszter hozzájárulásával megmarad-
nak humanisztikus gimnáziumoknak, a görög 
nyelvet megfelelően oktatják. 

Nagyon csodálkozom t. képviselő úr felfogá-
sán, mert én őt kitűnő lelkésznek tar tom és 
amikor Gyöngyösön volt szerencsém a templom-
szentelésen megjelenni, örömmel láttam azt a 
ragaszkodást, amely iránta az egész városban 

megnyilvánult. De ha azt gondolnám, hogy be-
szédének pedagógiai részét ő maga dolgozta ki, 
akkor azt kellene mondanom, hogy rossz pe-
dagógus, mert amit a t. képviselő úr előadott, 
az sehol a világon nincs. Ahol a görög nyelvet 
taní t ják, ezt mindenütt a mi harmadik osztá-
lyunknak megfelelő évfolyamban kezdik meg. 
így van ez Németországban kivétel nélkül és 
így van a francia ú j reformjában is, amely sze-
rint a harmadik és negyedik osztályban kezdő-
dik a nyelvek tanítása. 

Amikor a képviselő úr támad engem emiatt, 
óriási tájékozatlanságot árul el és semmi sem 
hatalmazta fel az igen t. képviselő u r a t ' a r r a , 
hogy beszéde végén velem szemben olyan gú-
nyos hangot használjon, mint amilyent az igen 
t. képviselő úr használt. Lehet, hogy az én alap-
vető beszédem tekintetében nagyon elágaztak 
a nézetek, de hogy valamelyest értek a dolog-
hoz, azt a t. túloldal is elismerte; az ön gúnyo-
lódása tehát csak kísérlet volt, amely azonban 
sikerre nem vezetett. (Mozgás balfelöl. Zaj. 
Halljuk! Halljuk!) Ezek igen komoly dolgok 
és ezeket nemcsak azért mondom el — hiszen 
sajnos, hosszúra nyúlnak a fejtegetéseim —, 
hogy a t. Nemzetgyűlést megnyugtassam, ha-
nem elmondom azért is, hogy a magyar szülő-
ket megnyugtassam. Éppen az igen t. képviselő 
úr panaszkodott, hogy a görög nyelv oktatása 
azért sikertelen, mert a szülők ez ellen vannak. 
A modern korban egyetlenegy iskolatípus sem 
állhat fenn, ha a szülők azt elítélik, mert ha a 
gyermekek a családi házban azt hallják, hogy 
minek ez a tantárgy, akkor a szülői nyilatko-
zat lerontja a tanári munka eredményét. A 
szülőknek ezt a mentalitását megváltoztatni 
azonban nem áll módunkban, mert hiszen ez 
nem magyar dolog; a reáliák és a modern mű-
velődés sürgetése olyan világáramlat, amely 
alól mi magyarok — mint kis sziget — nem 
vonhatjuk ki magunkat. 

A modern nyelvek tanítására nagy szükség 
van. E részben hangzottak el a legkomolyabb 
aggályok. Azt hozták fel, hogy mindjár t kez-
detben nem lesznek abban a helyzetben, hogy 
valamennyi modern nyelvet minden iskolában 
bevezessem. Ezt az állami iskoláknál nem te-
hetem, de még kevésbbé oktrojálhatom rá a 
nem állami iskolákra, de azon leszek, hogy aki 
francia szakot választ, az az olasz szakot vá-
lassza hozzá, aki pedig a német szakot vá-
lasztja, az az angol szakot válassza hozzá. Ha 
minden tanárnak két szakja lesz, hamarosan 
abban a helyzetben leszünk, hogy egy és ugyan-
azon középiskolánál több modern nyelvet is be 
tudunk hozni és akkor az átlépéseknél sem 
mutatkoznak azok a nehézségek, amelyek kez-
detben felmerülnek. 

A képviselő urak több tárgy felvételét sür-
gették. Mielőtt ezekre térnék, hangsúlyozni 
kívánom, hogy a külföldön mindenütt koncén- , 
tr ikus tanterveket igyekeznek megállapítani. 
Mi az a koncentrikus tanterv? Az, hogy ne 
aprózzuk el az egyes tudományszakokat a 
XIX. század specifikáló szelleméből kifolyólag, 
hanem a modern szintetikus irányzatnak meg-
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felelőleg foglaljuk össze és mutassuk meg, 
hogy tu la j donképen minden tudomány egy és 
összefügg, mert különben azok az esetek áll-
hatnak elő, amilyeneket én is tapasztaltam, 
hogy mikor a tanulók egy Horatius-ódát ol-
vastak és azt kérdeztem az egyik diáktól: 
Mondd meg, hogy mi az az óda? akkor azt a 
választ kaptam: Kérem, ezt a poétikában ta-
nultuk. Amikor pedig azt kérdeztem, hogy 
Livius 21. és 22. könyve hol kapcsolódik bele a 
világtörténelembe, akkor azt a választ kaptam, 
hogy: Az ókori történelmet az V. osztályban 
tanuljuk. 

Koncentrikus tantervre van tehát szükség, 
ahol egyik tudományszak támogat ja a mási-
kat, ahol nem esik szét minden, hanem az 
egyes tanult tárgyakból egységes kultúrkép 
alakul ki a gyermekben. 

Esetleg tanítani fogunk egészségtant is, de 
nem külön tantárgyként, hiszen azt egy közép-
iskolában rendszeresen tanítani lehetetlenség, 
minthogy ez főiskolai tárgy. De igenis, a ter-
mészetrajz kapcsán elő kell adni abból mind-
azt, ami inkább elméleti s a testnevelés kap-
csán mindazt, ami gyakorlati. 

Éppen úgy sürgetett a művelődéstörténelem 
és művészettörténelem tanítása. Erre óriási 
szükség van s a tantervben ezeknek nagy sze-
rep is fog jutni. Ezt azonban nem óhajtanám 
megint külön tárggyá tenni, hanem a művelő-
déstörténelmet úgy is, mint eszmetörténelmet, 
az egyetemes történelem keretében óhajtanám 
taníttatni. A művészettörténelem pedig kell, 
hogy szintén az egyetemes történelemnek egy 
fejezete legyen. Hiszen például a középkor len-
dületes végét nem is tudom elképzelni a gótika 
ismertetése nélkül, amelyben az — hogy úgy 
mondjam — testet öltött, vagy az elmének azt 
a gyönyörű ébredését, amelyet humanizmus-
nak nevezünk, nem tudom elképzelni a renais-
sance-művészet tanítása nélkül. Szépen, kon-
centrikusan, szervesen bele kell illeszteni eze-
ket a megfelelő tantárgyak keretében. A rajz 
művészi része pedig a rajzoktatás keretében 
volna tanítható. 

Kifogásoltatott a rajznak csekély óraszáma. 
Ez tévedésnek látszik, mert a tantervben az 
alsó osztályoknál emeltük a mennyiségtani 
órák számát. A pedagógusok részéről ugyanis 
az az óhaj nyilvánult -meg, hogy a mennyiség-
tan tanítása a mértani rajz tanításával kap-
csolatban történjék, mert hiszen később a tri-
gonometriánál szemmellátható az összefüggés. 
Minthogy ez didaktikai szempontból történik, 
változás ezen a mai rendszeren alig fog tör-
ténni. 

Kifogásolták a közgazdaságtannak és az 
állampolgári ismereteknek elhagyását a tan-
tervből. Erre megint csak azt mondom, amit 
az egészségtannál mondottam. A közjognak 

'vagy közgazdaságtannak egy rendszerét a kö-
zépiskolában tanítani meglehetősen elhibázott 
dolog. Aki megfigyelte ezeket a dolgokat, ta-
pasztalhatta, hogy mi az eredmény. A gyerek-
kel betanultatják a munkának, tőkének, vállal-
kozási nyereségnek definícióját s a gyerek ezt 

elmondja anélkül, hogy a dolog lényegébe 
be tudna hatolni. Ezt nem lehet tovább is fenn-
tartani. Általában az, aki valamely speciális 
főiskolai tan tárgyat akar a középiskolába be-
vezetni, szükségképen didaktikai kudarcot vall. 

Azt tartom azonban, hogy ezeknek az isme-
reteknek elemeit megfelelő helyen a tantervbe 
be kell illeszteni. Például a történelmet ma a 
gazdaságtörténelmi vonatkozások nélkül taní-
tani nem lehet. Például a tulajdon intézményé-
nek megismertetésére igen alkalmasak — mond-
juk — a római grafikusok mozgalmai, vagy 
pedig a középkor hasonló akciói, azután a 
XIX. század történelme és a szocializmus ki-
fejlődése. Vagy a jogtörténelem például az 
angol forradalomnál fogja keresni a modern 
parlamentarizmus gyökereit. És ha i t t gene-
tikai alapon muta t juk ki az egyes fogalmak 
keletkezését, ez megérthető a gyermek szá-
mára; de ha mi kész közjogi rendszerrel vagy 
valamely államtani ismével kísérletezünk a 
középiskolákban, ez reális eredményekre nem 
vezethet. (Ügy van! Ügy van! a jobboldalon.) 
, A művészeti tárgyakra, különösen az ének-
tanításra nézve annyit akarok megjegyezni, 
hogy ennek fakultat ív voltát okvetlenül fenn 
kell tartani. Mert hiszen minden művészeti 
tárgy sikeres művelése speciális hajlamokkal 
van összekötve s akinek zenei érzéke nincs, az 
— akárhogy tesszük kötelezővé az éneket — 
nem fog tudni énekelni, úgy énekel, hogy se 
saját magának, még kevésbbé másnak abban 
gyönyörűsége nem lesz. így van ez a ra jz mű-
vészeti részével is. Éppen azért kérném az erre 
vonatkozólag benyújtott határozati javaslat 
elvetését. 

Egyik legfontosabb része volt a vitának, 
amely engem különös örömmel töltött el, az az 
elismerés, amely megnyilatkozott a magyar 
középiskola tanár i karával szemben, amely 
igazán súlyos viszonyok között teljesíti a maga 
kötelességét. (Igaz! Ügy van! jobbfelől.) És itt, 
mikor én, mint a cisztercita szerzetes gimná-
zium növendéke, természetesen a legnagyobb 
elismeréssel adózom a szerzetes gimnáziumok-
nak — és tiltakozom az ellen, hogy szavaim e 
részben félreértessenek —, éppen úgy meg kell 
emlékeznem az állami gimnáziumokról is. Az 
állami gimnáziumokról sommásan nem lehet 
azt mondani, hogy rosszabbak volnának. Ve-
gyük figyelembe azt, hogy micsoda nehéz vi-
szonyok között él az állami és protestáns tanár i 
kar, amelynek tagja i házasemberek és családot 
tar tanak fenn. Csak mikor ezeket a nehézsége-
ket mérlegeljük, akkor tudjuk igazán értékelni 
az ő pedagógiai munkájukat . Ezen a téren ha-
tározottan elmaradtunk; elmaradtunk azért, 
mert a Károlyi-féle státusrendezésből, amely 
egészen ú j alapokat teremtett, a középiskolai 
tanárok valahogy kimaradtak, úgy, hogy rá-
juk nézve ezt pótolni kell. (Helyeslés.) Remé-
lem, hogy ezt kapuzárás előtt, még olyan idő-
ben, mikor efféle akciót keresztül lehet vinni, 
sikerül is megvalósítani. 

A legnagyobb súlyt helyeztem arra, hogy az 
V. fizetési osztály megnyittassák necsak az 
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igazgatók, hanem az érdemes középiskolai ta-
nárok számára is. (Helyeslés jobbfelől.) Bár én 
igen sokra tartom az igazgatók adminisztratív 
munkáját , de igen sokszor találkoztunk már 
olyan öntudatos tanárokkal, akik azért nem 
akartak igazgatók lenni, mert szerették a taní-
tást, mert tanítani akar tak. Ezeknek a tanítói 
munkájá t is meg kell tudnunk becsülni. Eddig 
az V. fizetési osztályban 18-an voltak, most elő-
lép újabb 37, úgy hogy a szám 55-re emelkedik; 
a tanári személyzetből tehát 55-en lesznek az 
V. fizetési osztályban; a VI. fizetési osztályban 
eddig voltak 158-an, a Vll.-ben 272-en a VIII.-
ban 328-an és a IX.-ben 310-en. Most előlép a 
VI. fizetési osztályba 92, a VH.-be 72, a VlII.-ba 
50 tanár, úgy hogy a VI. fizetési osztályban — 
amely már magasabb fizetési osztály — lesz-
nek, ezeknek száma a kinevezések folytán le-
apadt 260-ra. Azt hiszem tehát, hogy amikor 
az utolsó pillanatban a középiskolai tanárok 
érdekében ilyen meglehetősen messzemenő 
státusrendezést eszközöltünk, megtettük azt, 
amit az ország nehéz és súlyos gazdasági hely-
zetében ma megtenni lehet. 

Ezeknek az adatoknak közlésével akartam 
honorálni Móser igen t. barátom interpelláció-
ját, akinek ezzel meg is adtam érdemben a 
választ. Viszont kérem a Zsirkay-féle 4. számú 
és a Várnai-féle 11. számú határozati javaslat 
mellőzését, mert az ezekben kifejezett eszmék 
megvalósítására az állam mostani pénzügyi 
helyzete nem alkalmas. 

Sürgeti Rothenstein igen t. képviselő úr 
2. számú határozati javaslatában a szolgálati 
pragmatikát, A szolgálati pragmatika kérdését 
egyes hivatalnokcsoportokat kiragadva ren-
dezni nem lehet. Ennek a kérdésnek a rende-
zése csak az összes köztisztviselőkre nézve 
lehetséges, erre pedig magamat illetékesnek 
nem tartom. 

Beadatott Zsirkay igen t. képviselő úr részé-
ről a mellékfoglalkozásokra nézve egy hatá-
rozati javaslat. Megnyugtathatom a t. Házat, 
hogy olyan mellékfoglalkozásokra, amelyek a 
tanári hivatás teljesTtésében akadályt, képez-
hetnek, engedélyt adni nem fogok. (Helyes-
lés jobbfelől.) Azért kérem a határozati javaslat 
mellőzését. 

Kéthly Anna igen t, képviselőtársunk szóvá-
tette a vörös időszak fegyelmi listáinak álta-
lános revízióját. Nem az ő részéről, de az ellen-
zék más tagja részéről igen szigorú szavak 
hangzottak el azokkal a bizottságokkal szem-
ben, amelyek ezt a revíziót végezték. Egy pil-
lanatra se tévesszük szem elől azt, hogy itt 
proletárdiktatúra kísérletével álltunk szemben, 
amelynél, sajnos, igen sokan elég gyengék vol-
tak és meg nem felelő magatartásúaknak bizo-
nyuljak. Azzal még meg tudnék barátkozni, 
hogy az, aki a kommunizmus elveinek hódolt, 
helyet foglalhasson a sóhivatalban — semmit 
sem akarok ezzel a sóhivatalok jelentőségéből 
levonni, de az ilyen ember semmi esetre sem 
ereszthető oda az i f jú nemzedék neveléséhez. 
I t t tehát bizonyos fokig szigorúbb mértéket 
kell alkalmaznunk. És ha ezeknél a tárgyalá-
soknál — hiszen az egész országban sok ezer 

emberről volt szó — hibák csúsztak be, ennek 
oka nem a bizottságok felületes eljárásában, 
hanem abban rejlik, hogy az ilyesmi gyorsan 
végzett akcióknál elkerülhetetlen. Amennyiben 
azonban az akták megtekintése u tán úgy lát-
nám, hogy itt vagy amott igazságtalanság tör-
tént, természetesen hajlandó vagyok a revíziót 
egyes konkrét esetekben engedélyezni, de álta-
lános revíziót nem rendelhetek el. (Helyeslés a 
jobboldalon.) Éppen azért kérném az erre vonat-
kozó határozati javaslat elutasítását. 

Maday igen t. képviselő úr egy igen figye-
lemreméltó javaslatot terjesztett be az osztá-
lyok tanulóinak létszámcsökkentése tekinteté-
ben. Én a létszámcsökkentést a középiskolákban 
pedagógiai szempontból feltétlenül szükséges-
nek tartom, de az állam mai pénzügyi hely-
zetében ezt keresztülvinni nem lehet. Éppen 
azért azt a megoldást, amely tízévi átmeneti 
időt ta r t szükségesnek, elfogadhatónak tartom 
és kérném a Maday-féle határozati javaslat 
elfogadását. De viszont kérném a Zsirkay-féle 
határozati javaslat elutasítását, mer t az is a 
60-as létszám csökkentését hozza javaslatba, 
de nem köti tízévi átmeneti időhöz ennek a ren-
delkezésnek keresztülvitelét, 

Meskó igen t. képviselő úr beadott egy hatá-
rozati javaslatot a r r a nézve, hogy városokban 
legalább télvíz idején a tanítást ne 8 órakor, 
hanem 9 órakor kezdjék. Az igen t. képviselő 
úrnak már magánúton megmondtam, hogy az 
eszméjét helyeslem. Ebben a tanévben nem 
tudtam ezt keresztülvinni azért, mert helyen-
ként még a napi órák száma 6, hogyha 9-kor 
kezdődnék a tanítás, 3-kor menne a gyermek 
haza az iskolából. Először is kijelentem azt, 
hogy a jövő tanévtől kezdve — feltéve, hogy 
itt leszek ezen a helyen — nem fogom meg-
engedni, hogy a torna beszámításával öt óránál 
tovább tarthasson egy nap az oktatás, mert 
az a meggyőződésem, hogy ennél többet nem 
lehet ráróni a gyermekekre (Ügy vain! jobb-
felől) és minden kísérlet, amely más irányban 
érvényesül, a gyermekek idegzetében rombolást 
visz véghez és eredményt nem ér el. Jövőre ötre 
csökkentem le a napiórák számát és hajlandó 
vagyok városi helyen az oktatást 9 órakor kez-
detni; azért is szükség van erre az intézke-
désre, mert háztartási szempontból ez előnyös, 
miután az apa, akkor, amikor hivatalba megy, 
' elvezetheti magával a kisebb gyermeket az 
iskolába, azután az ebédek ideje az órák vég-
ződésével is összeesik. (Helyelés.) Ez annyival 
inkább fontos, mert sok helyen a középosztály-
beli háziasszony maga főz, nem lévén cselédje. 
E tekinteben tehát semmi vaskalaposságot nem 
fogadok el. (Helyelés.) 

Még egyre óhajtok rátérni. Egyesek kifogá-
solták, hogy a javaslat későn tétetett közzé, s 
hogy meglepetésszerűen érte az érdekelteket. 
Ez nem felel meg a valóságnak. Az elnöki osz-
tály főnökének á tadtam a kinyomtatott javas-
latot több mint négy hónappal ezelőtt és ő 
levél kíséretében megküldte azt az összes szer-
kesztőségeknek azzal a kéréssel, hogy tegyék 
azt közzé teljes terjedelemben, hogy módjában 
legyen a közvéleménynek megismerkednie e 
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fontos kérdéssel, amelyet a közvélemény meg-
hallgatásával kell ebben a Házban tárgyalni. 
(Helyeslés jobbfelől.) 

Arról nem tehetek, hogy egyes lapok nem 
közölték teljes terjedelemben a törvényjavas-
latot, holott a parlamentben lefolyó viharos 
jeleneteknek és személyeskedéseknek sokszor 
hasábokat szentelnek. (Ügy van! Taps jobb-
felől.) Viszont konstatálom, hogy igen sok lap 
közölte a törvényjavaslatot, aki tehát érdek-
lődött iránta, az felvilágosítást is kapott róla. 
Természetes, hogy megküldtem a törvényjavas-
latot az összes egyházaknak is. Azt is mondták, 
hogy kellő előkészítés nélkül jöttem vele ide. 
Nem hiszem, hogy lenne még téma, amely fölött 
Magyarországon többet ankéteztek volna, mint 
a középiskolai reform fölött. (Úgy van! jobb-
felől.) Most nem szavakra, hanem tetté váló 
elhatározásra van szükség, mert igaza van 
Petőfinek, hogy: „Minden Demosthenesnél szeb-
ben beszél a tett!" (Úgy van! jobbfelől.) Én cse-
lekedni óhajtottam, mert megérve látom a kér-
dését. Hangsúlyozom, nem jöhetek olyan koncep-
cióval,. mint amilyennel jönni óhajtottam, de a 
tr ianoni Magyarországban vagyunk; jövök 
azonban egy olyan koncepcióval, amelyet 25 évi 
tapasztalat alapján, a külföldi egész szakiro-
dalom ismeretében és a hazai szakférfiak véle-
ményének meghallgatása után keresztülvihető-
nek tartok. Azért bizalommal kérem, méltóz-
tassék a törvényjavaslatot általánosságban a 
részletes tárgyalás alapjául elfogadni. (Élénk 
helyeslés, éljenzés és taps jobbfelől és középen.) 

Az iskolánkívüli népoktatás. 
— Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter is-
mertette a Közművelődési Tanácsban a javas-

latot. — 
Az Országos Közművelődési Tanács a minap 

tar tot ta közgyűlését a Nemzeti Múzeum ta-
nácstermében. Gróf Klebelsberg Kunó kultusz-
miniszter ismertette az iskolánkívüli népneve-
lésről szóló törvényjavaslatot. 

A közgyűlésen résztvettek: báró Perényi Zsig-
mond nyűg. miniszter, Herczeg Ferenc, Rákosi 
Jenő, Némethy Károly v. b. t. t., nyug. állam-
titkár, Pogány Frigyes h. államtitkár, Czukor 
Elemér, Pintér Jenő, Ruffy Pál, Lukács Lajos, 
Maday Gyula és báró Wlassics Gyula. 

A közgyűlést Némethy Károly nyitot ta meg. 
Rámutatott az Országos Közművelődési Tanács 
fazennégyesztendős múlt jára. A tanács mintegy 
százezer analfabétát segített hozzá az írás-olva-
sás elsajátításához. A háború alatt is számos 
kulturális előadást tartott , felkarolta a gazda-
körök létesítését, majd azoknak működését. A 
„Vasárnapi Könyv" című folyóirat kiadásával 
nagy mértékben járul t hozzá az iskolánkívüli 
nevelés előmozdításához. A gazdasági viszo-
nyok csaknem tétlenségre kárhoztatták a ta-
nács működését, azonban a TÉBE, valamint a 
kultuszminisztérium hathatós támogatására is-
mét fölveheti intenzív működését. A TÉBE 
ugyanis 100 millió koronát adott az analfabéta-
tanfolyamok céljaira. 

— Erre a segítségre annál is inkább szükség 
van — mondotta —, mert az országban minden 
10-ik ember írástudatlan, sőt a fovárosban is 
minden 30-ik analfabéta. 

Az elnöki megnyitó után Klebelsberg Kunó 
gróf a következőkben ismertette törvényjavas-
latát , amely az iskolán kívül való kötelező nép-
oktatásról szól. 

— Törvényjavaslatom három fejezetre oszlik; 
az első rész az iskolánkívüli kötelező népokta-
tással foglalkozik, a második rész a szabadok-
tatás kérdését öleli fel, a harmadik rész pedig 
a népkönyvtárak ügyét óha j t j a megoldani. 
Szükség van erre a törvényjavaslatra, már csak 
azért is, mert Trianon elvette az egyik igen 
hatásos népnevelő eszközt, a három évi kato-
náskodást; ezért kell gondoskodni arról, hogy 
az i f júság 15—18 éves korig állandó fegyelme-
zésben és oktatásban részesüljön. 

— A törvényjavaslat évi 65 órá t állapít meg 
a 15—18 éves i f j ak részére, a szabadoktatást a 
18 éven felüliek részére liceáiis alapon rendsze-
resíti s a könyvtárügyeket akként rendezi, hogy 
minden község, amelynek lakossága megha-
ladja az ötezret, köteles népkönyvtárat létesí-
teni, míg a törpe községek részére a vármegye 
kötelessége vándorkönyvtárakat létesíteni. A 
terheket a társadalmi adakozáson túl a község 
és vármegye fedezi, az állam pedig évente 4—5 
jó könyvet irat és azt osztja szét a könyvtárak 
között. Összesen 4000 könyvtár létesítését teszi 
kötelezővé a törvényjavaslat. Ezenkívül jogot 
ad a törvényjavaslat az államnak az úgyneve-
zett mesedélutánok, tánciskolák és nyelvtan-
folyamok ellenőrzésére. 

— Az analfabéta-tanfolyamok látogatása 35 
éves korig minden írástudatlan részére köte-
lező. 

— Törvényjavaslatom tu la j donképen egy 
népies kódex — fejezte be nagy tetszéssel kísért 
szavait a miniszter —, amelynek az alapgon-
dolata az, hogy politikai demokrácia elképzel-
hetetlen, ha nem előzi meg a kultúrdemokrácia. 

A miniszter i smer te tés t Némethy elnök kö-
szöi tr- meg, majd Szilágyi ügyvezető alelnök 
ad itt nagy vonalakban programmot az Orszá-
gos Közművelődési Tanács legközelebbi munka-
tervéről. 

Megreformálják a tankönyvkiadást. 
A vallás- és közoktatásügyi minisztériumban 

és ennek irányítása mellett az Országos Köz-
oktatásügyi Tanácsban a legszélesebb köröket 
érdeklő reformmunkálatok vannak folyamat-
ban. A tervek szerint a különböző iskolafajok 
közül már a közeli időben, de legkésőbben a 
jövő iskolai évre ú j tantervet kapnak az elemi 
és a továbbképző iskolák, a polgári fiúiskolák, 
a tanító- és tanítónőképzők, a felsőkereskedelmi 
iskolák és a fiúközépiskolák. Fokozottabban 
szükségessé vált a csecsemővédelmi, egészség-
tani és gazdasági ismereteknek, továbbá a 
nemzetnevelés anyagának és az elemi népisko-
lák tanítási tervébe a korábbi években történt 
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beillesztésével, újabban pedig még inkább a tan-
kötelesek beiskoláztatását szigorító törvény 
életbeléptetésével. 

A tantervek revíziójának egyik lényeges része 
az lesz, hogy a most használatos tankönyvek is 
revízió alá kerülnek. Ezt elkerülhetetlenné teszi 
az a körülmény, hogy a tankönyvekhez szük-
séges papirost a külföldről kell beszerezni, még 
pedig rendkívüli magas árért. Ennek folytán a 
tankönyvek előállítása a kiadókra óriási anyagi 
terhet jelent, másrészről pedig a tankönyvek 
megszerzése a gyermeküket iskoláztató szülőre 
hár í t rendkívüli nagy anyagi terheket. Ezen-
kívül figyelembe veszik illetékes helyen azt a 
körülményt is, hogy a tankönyv általában ma 
igen terjedelmes és sok olyan anyagot is felölel, 
amely az iskolában való feldolgozásnál didak-
tikai lehetetlenség. Egyes tankönyvekbe pedig 
írójuk a saját egyéni módszerét viszi be, holott 
a jó tankönyvnek tulajdonképen a tanítás 
eredménytárának kellene lennie. A tankönyvek 
drágaságának csökkentése érdekében a revízió-
val kapcsolatban a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter az állami és a községi jellegű taninté-
zetekben ma használatban levő tankönyveknek 
csak olyan számban való nyomtatását enge-
délyezi, amely a jövő tanév végéig felmerülő 
szükségletet fedezi. 

A jövő tanévtől kezdve pedig részben meg-
bízás, részben pedig pályázat út ján fog a kul-
tuszminisztérium a később kiadandó tantervek-
nek megfelelő tankönyvek megiratásáról gon-
doskodni. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
egyidejűen a felekezeti hatóságokat is fel fogja 
kérni, hogy hatáskörükben saját iskoláikra 
nézve hasonló intézkedéseket tegyenek. 

A nem állami tanítóság előtt is 
megnyílt a VII. fizetési osztály. 

Az elemi iskolai tanítóság régi kívánsága tel-
jesült akkor, amikor a 6000/923. M. E. sz. ren-
delet lehetővé tette, hogy a tanítóknak egy 
része bejuthasson a VII. fizetési osztályba. Ez 
a rendelet azonban csak az állami elemi iskolai 
tanítókra vonatkozóan rendelkezett s az itt 
nyert felhatalmazás alapján csak az elemi 
iskolai tanítók voltak a VII . fizetési osztályba 
kinevezhetők. Ezek a kinevezések 1923. év októ-
ber hó 1-i hatállyal meg is történtek. 

A miniszter lir a nem állami tanítóságot a 
VII. fizetési osztály megnyitása tekintetében is 
az állami tanítósággal azonos elbírálásban 
kívánván részesíteni, gondoskodott arról, hogy 
a VII. fizetési osztálynak a nem állami tanító-
ság előtt való megnyitása az állami tanítóságé-
val azonos elvek szerint szabályoztassék. A sza-
bályozást tartalmazó rendelet 24.200/924.' szám 
alat t a Budapesti Közlöny folyó évi május 2-iki 
számában jelent meg. 

A késedelmes megjelenést egyrészt az e tekin-
tetben a pénzügyminiszter iVrral és az egyházi 
főhatóságokkal elkerülhetetlenül szükséges tár-
gyalások elhúzódása, másrészt a lapok közbe-
jött szünetelése idézte elő. A késedelmes meg-

jelenésből kifolyólag azonban a nem állami 
tanítóságot hátrány nem érheti, mert a mostani 
előléptetések a rendelet 5. pontja szerint éppúgy 
mint az állami tanítóknál, 1923. évi október 1-i 
hatállyal fognak történni. 

Az előléptetésre éppúgy, mint az állami taní-
tóknál, i t t is a betöltött 30-ik szolgálati év és a 
tanító érdemessége ad ja meg a lehetőséget. Az 
érdemesség kérdésében a kir. tanfelügyelő tesz 
javaslatot, aki a rendelet 6. pontja szerint köte-
les valamennyi olyan államsegélyes nem állami 
elemi iskolai tanító személyi adatait, aki 1923. 
év szeptember hó 30-ikáig 30-ik szolgálati évét 
betöltötte és a kimutatás összeállításakor tény-
leges szolgálatot teljesít, az előléptetésre vonat-
kozó kimutatásba felvenni még akkor is, ha a 
kir. tanfelügyelő az illetőt az előléptetésre ja-
vaslatba nem hozza. Ez a rendelkezés a tanító-
ság érdekében biztosítja azt, hogy az előlépte-
tésre vonatkozó döntés alkalmával a miniszter 
úrnak valamennyi, az előléptetésnél a szolgálati 
idő alapján figyelembevehető nem állami tanító 
adatai rendelkezésre álljanak, hogy tehát az 
előléptetésre vonatkozó javaslatból esetleges 
téves információk alapján senki kihagyható ne 
legyen; de lényegesen megkönnyíti a hitfele-
kezeti tanítókat illetően az egyházi főhatósá-
gok véleménynyilvánítását is, mert a tanfel-

• ügyelők által összeállított, csoportosított és 
j nekik megküldött javaslatok alapján módjuk 

lesz a főhatóságuk alá tartozó és előléptetés 
szempontjából figyelembevehető valamennyi 
tanítóra nézve egyszerre véleményt nyilvání-
tani. Azt talán említenünk sem szükséges, hogy 
ez az eljárás a rendelet gyors végrehajtását és 
azt, hogy az előléptetésre vonatkozó rendelke-
zést valamennyi érdekelt tanító egyszerre ve-
hesse kézhez, mennyire elősegíti. 

Rendkívül fontos, hogy az érdemességre vo-
natkozó javaslat az e tekintetben nyilatkozni 
illetékes egyházi főhatóságok és kir. tanfel-
ügyelők részéről a legnagyobb körültekintéssel 
és az érdemek gondos mérlegelésével történjék 
s hogy az előléptetésre elsősorban csak azok 
hozassanak javaslatba, akik az előléptetésre ki-
válóan érdemesek. Fontos ez azért, mert a 
30-ik szolgálati évüket betöltött nem állami 
elemi iskolai tanítók száma jóval felülhaladja 
az összlétszám 10%-át s ezért gondos megvá-
lasztást igényel, hogy a 30-ik szolgálati évüket 
betöltött tanítók közül kik legyenek azok, akik 
érdemeik alapján rászolgáltak arra, hogy a 
VII. fizetési osztályba a 10°/o által korlátozott 
lehetőséghez képest már most bejussanak. 

Az államsegélyes tanítókat a VII . fizetési 

MÜFOG, 
plombák, fogtisztítás 
j u t á n y o s á r b a n a ta-
n í t ó s á g r é g i , e l i s m e r t 
f o g á s z a t i i n t é z e t é b e n 
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osztállyal egybekötött illetmények élvezetébe a 
miniszter úr lépteti elő. Ezek részére az előlép-
tetéssel járó illetménytöbblet államsegélyként 
fog utalványoztatni. A rendelet szerint az 
államsegélyes tanítók közé számítandók azok 
is, akiknél a helyi javadalom értéke az ezidő-
szerinti illetmények összegét meghaladja s akik 
emiatt, bár államsegélyes iskolánál működnek, 
vagy egyáltalán nem, vagy csak időnként kap-
nak államsegélyt. Ezek tehát az előléptetésből 
nincsenek kizárva, sőt a kir. tanfelügyelő által 
az előléptetésre vonatkozó kimutatásba feltét-
lenül felveendők és érdemességük esetén az elő-
léptetésre javaslatba hozhatók. Ezek a tanítók, 
amennyiben helyi javadalmuk értéke a VII . 
fizetési osztállyal egybekötött illetményeket el 
nem érné, előléptetésük esetén a különbözetet 
államsegélyként fogják kapni. H a azonban 
helyi javadalmuk értéke a VII. fizetési osztály-
lyal ezidőszerint egybekötött illetményeket el-
éri, vagy esetleg meghaladja, államsegélyben 
csak a jövőben és csak akkor fognak részesül-
hetni, ha a VII. fizetési osztályra nézve a jövő-
ben esetleg megállapítandó illetmények összege' 
helyi javadalmuk értékét meghaladná. Állomás-
helyváltozás valamint nyugdíjazás esetén azon-
ban ezek a tanítók is olyan elbírálásban fog-
nak részesülni, mint azok, akik részére az elő-
léptetés következtében államsegély is folyó-
6Íttatott. 

A nem államsegélyes tanítókat előléptetni 
ugyancsak a kir. tanfelügyelő javaslata alap-
ján az iskola fenntartója jogosult. E joggyakor-
lásának megkönnyítését szolgálja az a rendel-
kezés, mely szerint az iskola fenntartója az ál-
tala fenntartott iskola tanítói létszámának 
10%-át meghaladó mérvben is előléptetheti az 
a r ra érdemes 30 szolgálati évvel biró tanítóit, 
ha ehhez a miniszter lír hozzájárul. A hozzájá-
rulásnak egyetlen korlátja az, hogy az előlépte-
tett tanerők száma nem haladhat ja meg a nem 
államsegélyes tanítók országos létszámának a 
10°/o-át. Az országos létszám 10°/o-ának keretén 
belül tehát a nem államsegélyes iskola fenntar-
tója éppúgy előléptetheti az egy- vagy két-tan-
erős iskola egy, akár mindkét tanítóját, mint 
ahogy az egytanerős államsegélyes iskolák tan-
erőit is elő fogja léptetni a miniszter úr, ha az 
előléptetéshez szükséges feltételeknek megfelel-
nek s ha az előléptetésre a javaslattételre hiva-
tott hatóságok által javaslatba hozatnak. Az 
osztatlan iskolák. tanítói tehát, működjenek 
akár államsegélyes, akár nem államsegélyes 
iskolánál, éppúgy előléptethetők, mint a teljesen 
osztott tíz- vagy több-tanerős iskolák tanítói. 

Ha az előléptethető tanerők számának az 
összlétszám 10%-ára történt korlátozása miat t 
ezidőszerint az a r ra érdemes 30-ik szolgálati 
évüket betöltött nem állami tanítók vala-
mennyien nem is lesznek előléptethetők, hisz-

szük, hogy ennek a rendeletnek a megjelenése* 
amely a nem állami elemi iskolai tanítók ré-
szére az állami tanítókéval azonos előléptetési 
lehetőségeket biztosít, a nem állami tanítóság 
körében osztatlan örömet fog kiváltani. A ren-
delet végrehajtása az illetékes hatóságok ré-
szére megállapított határidők pontos betar tása 
esetén most már csak rövid idő kérdése. 

A rendeletet teljes szövegében lapunk mai 
számának hivatalos részében közöljük. 

A Néptanítók Lapjáért. 
Endorffer József állami elemi iskolai igaz-

gató 13Í.000 koronát küldött a Néptanítók L a p j a 
előállítási költségeire a következő szép sorok 
kíséretében: 

Méltóságos Uram! A vezetésem alatt álló 
iskola ez évben is szép ünnepéllyel ülte meg 
az oláh megszállás alóli felszabadulás napjá-
nak évfordulóját. Ezen ünnepély tiszta jöve-
delméből indítványomra a tantestület egy-
hangú határozattal 134.000 koronát a Nép-
tanítók Lapja előállítási költségeire kívánt 
fordítani. 

Amidőn ezen összeget egyidejűleg posta-
utalványon megküldöm, egyben kérem mind-
annyiunk nevében Méltóságodat, kegyesked-
jék minden lehetőt elkövetni, hogy a mi la-
punk — amelyből itt a „végeken" tudást, hi-
tet s erőt merítünk szerencsétlen hazánk nép-
nevelői munkájához — továbbra is fenn-
maradjon; hogy a hivatalos tényezők meg-
értése s a hazafias magyar tanítóság áldozat-
készsége ad j a meg a módot arra, hogy a mi 
lapunk a jövőben is mint i ránytű mutathassa 
előttünk azt az útat, amelyen minden magyar 
tanítónak haladnia kell a történelmi Magyar-
ország visszaállítása s népünk kul túrájának 
fejlesztése érdekében folytatott tanítói és ne-
velői munkájában. 

Fogadja Méltóságod őszinte tiszteletem ki-
fejezését s vagyok 

Nagykamarás, 1924 április 29-én. 
Méltóságodnak tisztelő h íve: 

Endorffer József s. k., 
áll. el. isk. igazgató. 

Péezely Ferenc pándi áll. isk. igazgató 112.950 
K-t küldött a Néptanítók Lapja előállítási 
költségeire a következő sorok kíséretében: 

Mélyen tisztelt Szerkesztő Űr! 
A pándi állami elemi iskola tantestülete 

mindenkor a kultúra szolgálatában állt . 
Pedagógiai tevékenységében nemcsak az is-
kola falain belül, de azon kívül is a hazáért, 
a nemzetért élt, a szeretet magvát hintegette, 
a röghöz való ragaszkodás csiráját ápolgatta. 

Emez igazi kulturmunkásoknak köszön-
hető, hogy állami iskolánk kicsiny növen-

DIATHIRMIA GYÓGYINTÉZET 
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dékei által igazán nagy sikerrel előadott mű-
kedvelői darab, csekély belépődíj (200 K, 100 
K) mellett is csaknem félmilliót biztosított, 
mit az utolsó fillérig kulturális célra, sebek 
bekötözésére, nyomorúságok enyhítésére for-
dítottunk. 

Ezen előadás jövedelméből meleg szeretet-
tel küldtük aSt a 112.950 koronát, hogy ezt 
nagyrabecsült, kedves lapunk: a Néptanítók 
Lapja fenntartási alapjához csatohii kegyes-
kedjék: 

Pánd, 1924. évi március 29. 
Tiszteletteljes üdvözlettel 

Péczely Ferenc 
áll. isk. igazgatótanító. 

— Csernoch János hercegprímás a kultúra 
válságáról. A magyar katolicizmus legrégibb 
és legtekintélyesebb kulturális szervezete, a 
Szent István-Társulat a minap tar tot ta Szent-
királyi-utcai dísztermében 69-ik rendes közgyű-
lését A közgyűlésre nagyszámban gyűltek ösz-
sze a katolikus közélet kiválóságai. Gróf Maj-
láth György világi elnök indítványára három-
tagú küldöttség út ján hívták meg a közgyűlésre 
Csernoch János bíboros hercegprímást, akit a 
terembe való belépéskor a megjelentek zajos 
éljenzéssel fogadtak. A közgyűlés a Szózat el-
éneklésével kezdődött, majd dr. Csernoch János 
bíboros-hercegprímás elfoglalta az elnöki szé-
ket és elmondta beszédét a kultúra válságáról. 
Beszédében kimutatta a hercegprímás, hogy a 
becsületes és nemeslelkű emberek komoly tu-
dása mindig áldás volt az emberiségre, viszont 
a gonosz emberek annál többet ártottak, minél 
többet tudtak. A keresztény erkölcsi elvektől 
függetlenített közgazdasági tudomány két el-
lentétes rendszert termelt ki: a liberalizmust 
és a szocializmust. Mindkét rendszert kitapasz-
taltuk. E rendszerek hibájá t abban találja, 
hogy feltételezték az ember jóságát és az intéz-
ményeket akarták megváltoztatni, hogy az em-
bereket boldogokká tegyék. Ezzel szemben 
Krisztus nem az intézményeket kritizálta és 
nem lázított a fennálló államforma és társa-
dalmi rend ellen, hanem az egyes ember lelké-
vel foglalkozott, öntudatra ébresztette az em-
bert és ezáltal kifogyhatatlan lelkierőt nevelt 
bele. A keresztény kul túra alapvonása volt 
mindig a helyes, biztos és egységes világnézet, 
az egyes ember erkölcsi jósága, lelkiismeretes-
sége, önzetlen és áldozatos felebaráti szeretete. 
Az egyháztól függetlenített modern kultúra 
éppen ezeket az alapokat ingatta meg. Ma már 
nemcsak az egyház emeli fel szavát a valódi 
kultúra lerombolása ellen, hanem komoly tu-
dósok és államférfiak is sürgetik a kultúra 
megmentését az egyházban megőrzött krisztusi 
tan és erkölcsi világrend alapján. Beszédét az-
zal zárta, hogy a Szent István Társulat ezeken 
az utakon halad és fog is haladni. A Társulat 

nevében gróf Majláth György világi elnök 
mondott köszönetet a hercegprímás beszédéért 
amelyért a közönség lelkesen ünnepelte a fő-
pásztort. 

— A kultuszminiszter ezüstlakodalma. Gróf 
Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi 
miniszter és neje szül. Bottka Sarolta, K. Ko-
vács Gyula egyetemi tanár nevelt leánya, a 
minap tartották ezüstlakodalmukat Esztergom-
ban, ahol a hercegprímás áldotta meg őket. A 
kultuszminisztérium tisztviselőkara gyönyörű 
ezüst emlékalbummal lepte meg a minisztert ez 
alkalomból. 

— A kultuszminiszter nejének látogatása az 
Adalbertinuni menzáján. Az Adalbertinum 
most megnyílt harmadik menzáját a minap 
látogatásával tüntette ki gróf Klebelsberg 
Kunóné, a kultuszminiszter felesége. Dr. Var-
gha Dámján egyetemi tanár üdvözölte az illusz-
tr is vendéget, mint a menza létrehozóját és leg-
főbb gondozóját. Végül köszönetet mondott 
eddigi fáradozásaiért, amelyekért az i f j ú s á g 
soha el nem múló hálával és szeretettel fogja 
körülvenni. A grófnő meghatott szavakkal 
mondott köszönetet és megígérte, hogy to-
vábbra is segíti a magyar i f júságot . 

— Középiskolai tanulmányi versenyek. Pin-
tér Jenő dr., a székesfőváros tankerület kir. 
főigazgatója, a kiváló irodalomtörténetíró, im-
már a második tanulmányi versenyről számolt 
be gyönyörű ünnepség keretében. Az ünnepség 
a budapesti piaristák gimnáziumának torna-
termében folyt le díszes, előkelő közönség je-
lenlétében. Pintér főigazgató magas szárnya-
lású beszédet intézett az ifjúsághoz, amelyet 
méltóan egészített ki Madzsar Imre szakfel-
ügyelőnek, az érdemes tudósnak a jelentése a 
versenyekről. A győzelem pálmáját a buda-
pesti kegyesrendiek főgimnáziumából kikerült 
tanuló ifjak vitték el ezidén is. 

— Fináczy Ernő elnöki megnyitó beszéde. A 
Magyar Paedogogiai Társaság 1924. évi má jus 
hó 17-én d. u. 5 órakor a Magyar Tudományos 
Akadémia heti üléstermében tartandó köz-
gyűlésén az elnöki megnyitót dr. Fináczy Ernő 
t a r t j a „Az iskola egyéniségéiről. A Magyar 
Paedagogiai Társaság tudós elnökének meg-
nyitó beszédei formában és tartalomban mindig 
klasszikus szépségűek, Fináczy Ernő mostani 
előadása azonban már tárgyánál fogva is a leg-
nagyobb érdeklődésre tar that számot. 

— A Wodianer-díj nyertesei. A Magyar Tu-
dományos Akadémia 100.000—100.000 koronás 
Wodianer-díját ez évben Dobó Sándor hajdú-
böszörményi ev. ref. igazgatótanító, aki jelen-
leg 60 éves és 41 év óta működik a tanítói pá-
lyán, továbbá Resly István, a kalocsai róm. 
kath. iskola tanítója, aki 50 éve működik, kapta 
meg. Dobó Sándor kiváló és nagytekintélyű 
vezérembere a tanítói közéletnek. Gerinces, ke-

r és idegbajokat fájdalommentesen gyógyít, modern sugaras és villamos 
n c i HfliJI A á ^ eljárásaival Dr. RÉH BÉLA ELEKTROMÁGNESES GYÓGYINTÉZETE, 
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Kérjen ingyenes ismertetőt! Tanítá-családoknak engedmény 
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mény, de igazságos, lelkesedni tudó és jóindu-
latú, akit szívjóságáért mindenki nagyrabecsül 
és szeret. Tiszteletbeli elnöke a Magyar Tanító-
egyesületek Országos Szövetségének, elnöke a 
Eef. Tanítók Országos Egyesületének, évek 
hosszú sora óta felelős szerkesztője a Tanítók 
Lapjának. Kiváló szakember, neves pedagógiai 
író, városa, megyéje társadalmi életének irá-
nyító egyénisége és ízig-vérig igazi magyar 
tanító. Nagy népszerűségét rendkívüli érde-
mességén kívül a tanítóság erkölcsi és anyagi 
helyzetének javítása érdekében kifejtett hatal-
mas arányú munkássága alapította meg. — 
Resly István, a másik kitüntetett is igen érde-
mes, kiváló tanítóember. — A bizottság a jutal-
mazottakon kívül még Bodonyi Nándor, Far-
kas Gyula, Kiss József és Tiszovszky Dániel 
tanítókat terjesztette fel megjutalmazás végett 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. — 
A díjat magát az Akadémia a májusi összes ülé-
sen (28-án) adja át a két érdemes tanítónak. 

— Sztankó Béla előléptetése. Sztankó Bélát, 
a kultuszminisztériumba beosztott tanító-
képzőintézeti igazgatót a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr az V. fizetési osztályba lép-
tette elő. E kitüntetés a magyar közoktatás-
ügynek egy szerényen, csöndben, de annál na-
gyobb hozzáértéssel és eredménnyel működő 
tag já t érte. Hosszas tanári működése ala t t egy 
igen nagy s kiváló tanítói gárdát nevelt fei s 
tanítványai ma is szeretettei keresik föl a min-
dig megértő, szolgálatkész, kedves tanárukat . 
Mostani beosztásában, mint a tanítóképzők 
alapos ismerőjének oroszlánrésze van a tanító-
képzők tantex-vének kidolgozásában, a tanító-
képzők színvonalának s így a tanítók képzett-
ségének emelésében is. Nagy elfoglaltsága 
mellett ma is még szeretettel foglalkozik az 
énekoktatás kérdésével s énekkönyvei orszá-
gosan el vannak terjedve. Lapunknak is 
illusztris munkatársa s szakcikkeit a taní-
tóság mindenkor szívesen olvassa és vár ja . 
Előléptetése alkalmával meleg szeretettel kö-
szöntjük. 

— Amerikai magyarok hagyatékai. Ameriká-
ban a háború alat t és u tán számos olyan ma-
gyar ember halt el, akik után igen jelentékeny 
hagyatékok maradtak magyarországi hozzá-
tartozóik javára. Legközlebb amerikai bizott-
ság érkezik Budapestre, hogy a jogosultaknak 
az örökséget, illetve egyéb járandóságukat ki-
fizesse. Több esetben azonban a magyar hatósá-
goknak nem sikerült megállapítani a magyar-
országi jogosultak címét és így azok járandó-
ságaik közeli kifizetéséről való értesítést nem 
kaphattak. Akiknek tehát Amerikából örök-
ségi, hagyatéki, vagy balesetből folyó követe-
léseik vannak és erről hatósági értesítést még 
nem kaptak, sa j á t érdekükben jelentkezzenek a 
Külföldi Magyarok Szövetsége (Budapest, IX., 
Lónyay-utca 17. sz. alatti) irodájában d. e. 
9—11 óra között, ahová igazoló okmányaikat is 
vigyék el magukkal. 

— Tanyai gyermekek a magyar zászlóért. 
Szankmóricgót tanyai i f júsága az áll. elemi 
iskola részére beszerzendő zászló javára f. év 
március hó 13-án az állami el. iskola tantermé-
ben hazafias irányú műkedvelő előadást s utána 

Szilágyi István áll. tanító lakásán zártkörű 
táncmulatságot rendezett. Az ünnepély nagy 
erkölcsi siker mellett, a puszta szétszórt volta 
ellenére is 600.000 K-t juttatott az iskola zászló-
alapja javára. Dicsérettel kell megemlékeznünk 
a kultúrától messze eső pusztai if júságról és 
lakosságról, amely nemcsak lelkesedni tud a 
magyar zászlóért, de áldozatot is hoz érte. El-
ismerés illeti az ünnepélyt megszervező Szi-
lágyi István tanítót is. 

— A III. Szépvölgy-utcai óvóda növendékei-
vel a József kir. herceg tüdőbeteg-szanatórium-
ban ápolt betegek részére, a I I I . áll. Árpád-
főgimnázium tornatermében f. hó 6-án fényes 
erkölcsi és anyagi sikerrel játékdélutánt ren-
dezett özv. Buda Győzőné székesfőv. vezető fő-
óvónő buzgó munkatársával Heisz Stefánia szé-
kesfőv. óvónővel. Az ünnepet a Hiszekegy-gyei 
kezdték. Az érdeklődés oly nagy volt, hogy egy-
másután két előadást kellett tar tani . A tiszta 
jövedelmet, 300.000 K-t, Illetékes helyre juttat-
ják. 

— A Budapesti Ilirlap a Néptanítók Lapjá-
ról. A Budapesti Hirlap, amely mindig meleg 
érdeklődéssel kíséri a magyar tanügyi élet ese-
ményeit, f. évi április 16-i számában a követ-
kezőket ír ta: „A Néptanítók Lapja március 
15-én megjelent 11—12. számában tesz jelentést 
„A magyar zászló" című pályázatról. A pálya-
munkákról Urhegyi Alajos áll. szakfelügyelő 
készített igen szép előadói jelentést, amely nem 
javasolja a pályadíj kiadását, de két műről 
dicsérettel emlékezik meg. A jeligés levelekből 
kiderült, hogy a dicséretet nyert munkák szer-
zői Siklóssy András söregpusztai és Wandra 
Jenő nagyhomokosi tanítók. Urhegyi szakfel-
ügyelő a legkiválóbb pedagógusok egyike, aki 
minden törekvést és újí tást a tanítás terén figye-
lemmel kísér és méltányos, előadói jelentésében 
ú j pályázat hirdetését javasolja oly pedagógiai 
munkára, mely azzal a kérdéssel foglalkozzék, 
mit kell tennie a tanítónak úgy a nevelés, mint 
a tanítás terén, hogy a nemzeti lobogó eszménye 
érzés és tudatosság alapján ott éljen a gyermek 
lelkében." 

— Meghívó. A Kisdednevelők Országos Egye-
sülete csongrádi és csanádmegyei köre 1924. 
évi junius hó 1-én délelőtt 10 órakor Szegeden 
a belvárosi óvodában együttes közgyűlést 
tart , melyre a tisztelt kar társakat és a 
kisdednevelés bará ta i t ezúton hívom meg. 
Tárgysorozata ideiglenesen ez: 1. Gyakorlati 
foglalkozás. Ta r t j a a belvárosi óvónő és özv. 
Püspöky Gézáné alsóvárosi óvónő. 2. Elnöki 
megnyitó. 3. Dr. Imre Sándor államtitkár úr, a 
K. O. E. elnöke előadása. 4. Egyleti ügyek. 
Szegfüné Gopcsa Róza és Matolcsy Ilona köri 
elnökök. 

— A budapesti VII , Hungária-úti elemi fiú-
és leányiskola ifjúsága is szép ünnepet rende-
zett március 15-én. A feldíszített tornatermet 
egészen betöltötte a szülők és az érdeklődők 
tömege. A vendégek között ott volt Mihalovich 
Zsigmond, a róm. kath. egyházközség plébánosa 
és B'erwaldszky Kálmán állami szakfelügyelő 
is. A lelkes hangú megnyitóbeszédet Adam-
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kovits Bertalan fiúiskolái igazgató mondotta. 
Több szép ének és szavalat elhangzása után 
Zirna János olvasta fel nagy figyelemmel hall-
gatott történelmi értekezését, mely után újból 
énekszámok és szavalatok következtek. Az 
ünnepélyt Kristó Mihály leányiskolái igazgató 
rekesztette be, aki lelkesítő szavakat intézett 
az ifjúsághoz. 

— Iskolatársak találkozása. 1914-ben Szegeden 
végzett osztálytársaimat kérem, közöljék címü-
ket Török Mihállyal Kétegyliáza. — Gáspár 
Frigyes áll. ig.-tanítót az 1899-ben Esztergom-
ban képesítőzött osztálytársait fölkéri, hogy a 
25 éves találkozó idejének, helyének és módoza-
tainak megállapítása végett címüket vele tu-
datni szíveskedjenek. Magyarbánhegyes, Csa-
nád megye. 

— Adományok. A pilisföldvári áll. el. iskola 
tanítótestülete az általa rendezett gyermekelö-
adás jövedelméből 50.000 koronát, Varga József 
ref. tanító (Inke) 5000 koronát és a nyíregy-
házai izraelita tanítótestület 10.000 koronát, 
Némedy József szokolyhutai (Jánospuszta) 
tanító ismét 5000 koronát küldött a Néptanítók 
Lapja előállítási költségeire és 5000 (ötezer) 
K-át a Magyar Családra. Michna János tanító 
(Nagyfüged) 39.000 K-át küldött a háborúban 
elesett tanítók özvegyei és árvái javára egy 
színielőadás tiszta jövedelméből. — A pándi 
áll. el. isk. tantestülete 28.950 K-t küldött Simon 
Dénes volt bugyi-i tanító részére szerkesztő-
ségünkbe. Az összeget nevezett részére köszö-
nettel továbbítottuk. — Macher Lajos szente-
tornyai igazgató-tanító a I I . ker. közs. nép-
iskola gyűjtéséből 20.000 K-t, a kelet oldali nép-
iskola gyűjtéséből 14.320 K-t, „Báró Eötvös" 
népiskola gyűjtéséből 12.800 K-t, „Schossberger" 
népiskola gyűjtéséből 7900 K-t és a „Székács" 
népiskola gyűjtéséből 6980 K-t, összesen tehát 
62.000 K-t küldött a József kir. herceg szanató-
rium részére. Rendeltetési helyére jut tat tuk. 

— Halálozások. Kecskeméthy László nyug. 
ref. népisk. igazgató-tanító 47 évi tanítói és 10 
évi igazgatói működése után történt nyuga-
lomba vonulásának 6. évében, 1924. évi március 
hó 30-án meghalt. — Bujdos Mátyás ny. rk. 
tanító f. évi március hó 30-án, 43 évi tanítói 
működés után meghalt. — Szász Lajos mórágyi 
ref. kántortanító f. évi március hó 23-án Buda-
pesten hosszas szenvedés után, életének 39., 
tanítói működésének 20-ik évében elhúnyt. — 
Idősb Honéczy Sándor, az egyházasdengelegi 
ágostai hitvallású evangélikus egyház kántor-
tanítója folyó évi április hó 4-én áldásos életé-
nek 71. évében elhúnyt. 

Iskolásgyermeknél 
az Ovomaltine — friss tojásból, tejből, 
malátából és kakaóból készült — kon-
centrált tápszer elősegíti a növekedést és 
fejlődést. 
Két étkezéshez elegendő kísérleti anyagot, népszerű 
ismertetést dí j talanul küld a Dr. W A N D E R gyógyszer* 
és tápszergyár r.-t. Budapest, 41. postahivatal, postafiók. 

Egyesületi élet. 
Felvétel a Tanítók Házába. A K. A. N. Sz. 

óvónői szakosztályának a budapesti Ferenc Jó-
zsef Tanítók Házában létesített szobaalapít-
ványi helyére az 1924—25. tanévre oly óvónőnek 
(esetleg tanítónak) a budapesti tudomány-
vagy műegyetem, vagy egyéb fő- és szakisko-
lákon tanuló kiváló előmenetelű, példás maga-
viseletű fiai (leányai) pályázhatnak, akik tag-
jai a K. A. N. Sz. óvónői szakosztályának és 
az Eötvös-alapnak, s akik tagsági kötelezett-
ségüknek az alapszabályokban körülírt módo-
zatok szerint mindenben megfeleltek. A föl-
vételért folyamodók a kérvényhez mellékelni 
tartoznak születési bizonyítványukat, végzett 
tanulmányaikról és erkölcsi magaviseletükről 
szóló bizonyítványaikat, azt az okiratot, hogy 
a Tanítók Házába való fölvételt jogosan kérik, 
vagyoni és családi viszonyaikról szóló hiteles 
és kimerítő bizonyítványt és katonai orvosi 
bizonyítványt. (Lásd a Néptanítók Lapja f. évi 
13—14. számának 20. oldalát.) A hiánytalanul 
fölszerelt kérvények Gruber Béláné szül. Jobst 
Mária úrnőhöz, a K. A. N. Sz. óvónői szak-
osztálya elnökéhez (Budapest, V, Báthory-utca 
12, I I I . em. 19. ajtó) küldendők. 

A Jász-Nagykún-Szolnokvármegyei Ált. Ta-
nítóegyesület f. évi április hó 10-én Szolnokon, 
a vármegye székháza nagytermében rendes évi 
közgyűlést tartott, mely délelőtt 9 órakor a 
Himnusz eléneklésével kezdődött. —Keszthely i 
István szolnoki áll. isk. igazgató, a vármegyei 
általános tanítóegyesület alelnöke emelkedett 
tartalmú megnyitó beszéddel nyitotta meg a 
közgyűlést. Elnök ezután a vármegyei törvény-
hatóság képviseletében megjelent Alexander 
Imre vármegyei alispánt, Bihary Is tván kir. 
tanfelügyelőt, Rákos Istvánt, az Országos Tan. 
Szövetség agilis elnökét és Galla Endrét., az 
Áll. Tan. Orsz. Egyesületének elnökét meleg 
szavakkal külön-külön, üdvözli. Az elhangzott 
üdvözlések után Alexander Imre vármegyei al-
ispán rokonszenves szavakban megköszönve az 
üdvözlést, kifejezésre ju t ta t ja , hogy a vár-
megye tanítóságát bár nehéz, de annál ma-
gasztosabb munkásságában mindenkor kész 
támogatni, mint ahogy a múltban is tette. — 
Utána Bihary István kir. tanfelügyelő lendü-
letes beszédben a nemzetnevelő feladatával 
foglalkozott, kiemelve azt, hogy a nemzetmentő 
munka irányításában igen sok a vezérgondo-
lat, mely megnehezíti az egységességet, t. i. ne-
hezen bontakozik ki a sok közül az az igazi 
irány, mely a szükség megkívánta' munkássá-
got gyorsabb lépésekben vinné a kitűzött cél-
hoz. Utalt arra, hogy a tanítói egyesületeknek 
eminens feladata a nemzetmentő munka érde-
kében megállapítani ama vezérgondolatokat, 
melyek a közszolgálat terén a legpraktikusab-
bak. Ugyancsak Rákos Is tván felszólaló beszé-
dében ismerteti az Orsz. Tan. Szövetség műkö-
dését, melynek célja a különböző jellegű isko-
lák tanítóinak munkásságát akként össze-
egyeztetni, hogy az összetartozandóság ne csak 
elvben, de gyakorlatban is érvényesüljön. — 
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Galla Endre, az Orsz. Tan. KANSz. elnöke fel-
hívja a tanítóságot, hogy a vidéken a KANSz 
tanítói csoportok megszervezését tartsa köte-
lességének, mert a tanítóság erkölcsi és anyagi 
érdekeit behatóan csakis így szolgálhatja a 
központ érdemlegesen. 

Ezek után Veress Mihály szolnoki ig.-tanító 
meghatóan emlékezett meg néhai Brózsik Pál 
volt egyesületi elnök nagy érdemeiről. 

Elnök a tárgysorozat értelmében kihirdeti a 
részleges tisztújítást. Elnök lett Keszthelyi Ist-
ván. Alelnökök lettek Novolhny Jenő és Fe-
renc zy Kálmán, jegyző pedig S<chneider Béla. 
Novothny Jenő t i tkár beszámolt az egyesület 
évi működéséről, mely után két előadás került 
szőnyegre. Az egyik előadó: Dobos András áll. 
tanító „A tanyai népoktatás kapcsolatban az 
analfbétizmus lúküszöbölésével" címen tar tot t 
előadást. A másik előadó Netz Ferenc kisúj-
szállási gazdasági iskolai igazgató volt, aki „A 
községi társadalmi élet színvonalának emelése, 
élénkítése" címen tar tot t előadást. Jánossy Pá i 
egyesületi pénztáros az évi számadást és költ-
ségvetést terjesztette a közgyűlés elé, melynek 
szabályos kezeléséért a közgyűlés egyhangúan 
elismerését fejezte ki az egyesület pénztárosá-
nak. (m. e.) 

Felhívás. A Magyarországi Tanítók Eötvös-
alapja fenntartásában levő Tanítók Ferenc 
József Háza főiskolai internátusában a Komá-
romvármegyei Általános Tanítóegyesületnek 
egy alapítványi helye van, miért is felhívom 
Komárom vármegye érdekelt tanítóit, hogy az 
alapítvány elnyeréséért jelentkezők okmányok-
kal felszerelt folyamodványaikat f. évi május 
hó 20-ig alulírottnál nyújtsák be. Pályázati fel-
tételek a Néptanítók Lapja f. évi április hó 1-én 
megjelent 13—14. egyesített számában láthatók 
az Eötvös-alap pályázati hirdetésének e) pont ja 
alatt. Bábolnapuszta, 1924. április hó 12-én. Ko-
máromvármegyei Alt. Tanítóegyesület elnök-
sége. 

Az Állami Tanítók Orsz. Egyesülete f. évi 
április hó 16-án Galla Endre elnök vezetésével 
választmányi ülést tartott. Elnök megnyitójá-
ban rámutatott a különböző l&nítóegyesületek-
nek közös munkában való egyesülésére, az eddig 
szétforgácsolódott erőknek egy cél szolgálatába 
állítására, mely törekvés a magyar tanítóság-
nak már eddig is értékes anyagi és erkölcsi 
javakat eredményezett. Ebből a közös munká-
ból az állami tanítóság derekasan s nem állami 
kartársaival szemben önzetlenül vette ki részét 
és a kapcsolatot, melyet az országos egyesületek 
vezetőségei- megteremtettek, továbbra is fenn 
kívánjuk tar tani s az erőt, melyet az Állami 
Tanítók Orsz. Egyesülete képvisel — önállósá-
gunk és érdekeink sérelme nélkül — nem állami 
kartársainknak mindenkor rendelkezésére fog-
juk bocsájtani. Az az óhajtása, hogy az egye-
sület erejéből — tekintve, hogy az illetmény-
ügyeket a KANSZ legilletékesebben és kellő 
súllyal képviseli és szolgálja is — minél többet 
fordíthatnánk tulajdonképeni feladatainkra: a 
népoktatás fejlesztésének előmozdítására és a 
tanítói állás erkölcsi értékének emelésére. 

Bozsik Béla főtitkár bejelenti, hogy a 
legutóbbi választmányi ülés óta el járt az elnök-
ség a nem aktív igazgatók igazgatói dí jainak 
a kiutalása érdekében. A kiutalás már meg is 
kezdődött. A Vll- ik fizetési osztály minden 
fokozatának betöltéséért körlevelet intézett az 
elnökség a többi országos tanítóegyesületekkel 
együttesen a nemzetgyűlési képviselőkhöz és 
beadvánnyal fordult a kormányhoz. Megemlí-
tette itt a Vl-ik fizetési osztály megnyitását a 
tanítók részére és a VlII-ik fizetési osztály meg-
nyitását az óvónők részére. E l j á r t az elnökség 
abban is, hogy a tanítók minősítésébe az igaz-
gatók is bevonassanak. Ügy a VH-ik fizetési 
osztály teljes betöltésére, mint többi kívánsá-
gaink elintézésére jóindulatú hajlandóságot 
tapasztalt. 

Ugyancsak a többi országos tanítóegyesüle-
tekkel együttesen külön beadványt intézett az 
elnökség a kultuszminiszter úrhoz a tanítókép-
zés reformja tárgyában. Ezt a beadványt a fő-
ti tkár egész terjedelmében ismerteti. A bead-
vány felsorakoztatja azokat a VIII-ik egyetemes 
tanítógyűlés által is hangoztatott legfőbb érve-
ket, melyek alapján a nemzeti kultúra erőteljes 
kifejlesztésére az egyesület a középiskolai érett-
ségi bizonyítvány megszerzésén alapuló főisko-
lai tanítóképzést tar t ja föltétlenül szükségesnek. 
Az elemi iskolai nevelés alaposabb előkészítése 
érdekében pedig az óvónőképzésnek a mai két 
évfolyamról négy évfolyamra leendő felemelé-
sét. A tanítóképzés ilyen re formja érdekében az 
egyesületnek ez az első érdemleges lépése, mely 
előreláthatóan ellenvéleményeket is fog kivál-
tani, melyeknek a megismerése után fogja az 
elnökség teljesen részletezett érveléssel a köz-
vélemény tájékoztatását is elvégezni. 

Ottó Károly előadó előterjeszti, hogy a nem-
zetgyűlési képviselőket is tájékoztattuk a szak-
szerű iskolai felügyeletre vonatkozó kívánsá-
gainkról és kiemeltük, hogy egyesületünk a 
tanítói kar legérdemesebb tagjaiból járás i és 
kerületi tanfelügyelők kinevezését óhaj t ja , akik 
a tanügyi adminisztráció minden terhétől men-
tesítve, csupán az iskolák működését irányíta-
nák és a tanítás érdekeit a községi, já rás i és 
megyei törvényhatóságokban hivatalból kép-
viselnék. 

Az ülést időközben meglátogató Rákos István 
szövetségi elnök üdvözli az állami tanítóság 
egyesületét, amely a tanítói közélet egyik leg-
értékesebb elemét képezi. Kéri az egyesületet, 
hogy támogassa az Eötvös-alapot és a szövet-
ség vezetőségét. Hogy egyetértésünk és egy-
ségünk erős maradhasson, tartsuk távol tanítói 
közéletünktől a politikát, mert ez a pártérdekek 
szerint biztosan feltagolná egységünket, ami az 
összesség erejét és megbecsültetését csak kiseb-
bítené. Az állami tanítók egyesülete is mindig 
a többi országos egyesületekkel közösségben 
végezze munkájá t és ebben a közösségben 
legyünk olyan integerek, mint amilyennek akar-
juk látni országunkat is. 

Pánczél Lajos pénztáros jelentése mellett tudo-
másul veszi a választmány az elnökségnek azt a 
bejelentését is, hogy az alapszabályokat a bel-
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ügyminiszter idevonatkozó rendelete szerint 
átalakította és az elrendelt változtatásokkal 
újabb jóváhagyásra felterjeszti. Kimondja a 
választmány, hogy a nem állami tanítókkal való 
szorosabb egyesülés keresztülvitelére a tavaszi 
járásköri és vármegyei gyűléseken is azon lesz, 
hogy az állami tanítói karból minél többen 
kerüljenek be az országos szövetség szerveze-
tébe. 

Végül az előterjesztett indítványokra ki-
mondja még a választmány, hogy kérni fogja 
a tanítók hadi pótlékának nyugdíjba való be-
számítását. Kéri még az analfabéták kötelező 
összeírásának elrendelését, az analfabéták köte-
lező tanfolyamlátogatását és a beiskolázási tör-
vény szigorú végrehajtását. 

Felvétel a Tanítók Házába. A Vasmegyei 
Általános Tanító-Egyesületnek a budapesti 
Ferenc József Tanítók Házában létesített 
szobaalapítványi helyére az 1924—25. tanévre 
oly tanítóknak a budapesti tudomány- vagy 
műegyetem vagy egyéb fő- és szakiskolákon 
tanuló, kiváló előmenetelű, példás magaviseletű 
fiai pályázhatnak, akik egyszersmind a Vas-
vármegyei Általános Tanító-Egyesületnek és 
az Eötvös-alapnak tagjai és akik tagsági köte-
lezettségüknek az alapszabályokban körülírt 
módozatok szerint mindenben megfeleltek. A 
felvételre folyamodók a kérvényhez mellékelni 
tartoznak: születési bizonyítványukat, végzett 
tanulmányaikról és erkölcsi magaviseletükről 
szóló bizonyítványaikat. Azt az okiratot, hogy 
a Tanítók Házába való felvételt jogosan kérik. 
Vagyoni és családi viszonyaikról szóló hiteles 
és kimerítő bizonyítványt, katonai, orvosi bizo-
nyítványt. A hiánytalanul felszerelt kérvények 
az Eötvös-alap elnökségéhez címezve folyó évi 
május hó 20-ig nyújtandók be Deák István Vas-
vármegyei Általános Tanító-Egyesület elnöke, 
Szombathely, I. kerületi községi elemi iskolai 
igazgató címére. 

A Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság április 
hó 15-én tartotta meg hetedik felolvasó ülését 
a Tanítók Ferenc József Házában. Simon Lajos 
elnök megnyitóbeszédében a társaság eddigi 
munkájának eredményéről számolt be és üdvö-
zölte az ú j tagokat. Kőrös'i Henrik, a Néptaní-
tók Lapja felelős szerkesztője üdvözölte a tár-
saságot és örömének adott kifejezést afölött, 
hogy előmozdíthatta a tanítóság régi vágyai-
nak teljesülését. Szólott ezután a tanítóság iro-
dalmi és i f júsági irodalmi munkássága értéké-
ről és a Magyar-Holjand Kultúrgazdasági 
Részvénytársaságnak a tanítósággal szemben 
való határt nem ismerő bizalmáról és nemes 
áldozatkészségéről. Szavai nagy hatást tettek 
a hallgatóságra s ez a beszéd végeztével lelkes 
ovációban nyilvánult meg. A székfoglaló elő-
adások során Benőcs József, Móra István, 
Móra László, Varga Lajos, Hollósy István, 
Kutasi Ödön, Szombath Ernő, Bodonyi Nándor 

és Péezely József olvasták fel műveiket. A nagy 
figyelemmel hallgatott előadások után az elnök 
bejelentette, hogy a Magyar-Holland Kultúr-
gazdasági Részvénytársaság egymillió koronát 
ajánlott fel Gárdonyi Géza rövid életrajzának 
megírására. A tisztikar kiegészítése alkalmával 
alelnökké Váth Jánost, fő t i tkárrá pedig Móra 
Lászlót választották meg. Ugyanezen alkalom-
mal a közgyűlés irodalmi működésük elismeré-
séül többeket kültagokul választott. A Társa-
ság két lapjának, a Magyar Családnak és a 
Képes Kis Lapnak a terjesztése részletes meg-
beszélés tá rgyát képezte. Felszólaltak Havas 
István, Körösi Henrik, Csorba Ödön, Simon 
Lajos, Kiss Sámuel, Csányi József és Síklaki 
István. Valószínű, hogy a megindítandó akció 
a tanítóság két lapjának az egész országban 
való elterjedését biztosítani fogja. A gyűlés a 
pénztárosi jelentés tudomásulvételével ért véget. 

A Magyar Tanítóegyesületek Országos Szö-
vetsége április hó 15-én tar tot ta igazgatósági 
gyűlését a Tanítók Ferenc József Háza tanács-
termében, Rákos István királyi tanácsos elnök-
lete alatt. A mély hatást keltő megnyitóbeszéd 
elhangzása után Simon Lajos főtitkár tett rész-
letes jelentést a szövetség működéséről, amelyet 
több tárgyilagos felszólalás követett. Moussong 
Géza kir. tanácsos a szövetség jelenlegi vezető-
ségének eredményes munkásságát méltatta. A 
Tanítók Szövetségháza érdekében Ormos Lajos 
mondott nagy beszédet. Rákos István elnök a 
szövetség életerős ú j szakosztályának, a Gár-
donyi Géza Irodalmi Társaságnak a működé-
séről elismeréssel emlékezvén meg, indítvá-
nyozta a pedagógiai és közművelődési szak-
osztályoknak hasonló módon és haladéktalanul 
való megszervezését. Az elnök javaslatát álta-
lános helyesléssel fogadták s a pedagógiai szak-
osztály megalakítására és vezetésére Ber-
waldszky Kálmán szakfelügyelőt, a közműve-
lődési szakosztályéra pedig Székely Árpád áll. 
isk. igazgatót kérték fel. Ünnepies érzést keltő 
és emlékezetes eseménye volt a gyűlésnek Si-
mon Lajos főti tkár tiszteletbeli elnöki dísz-
oklevéllel való kitüntetése. Rákos István kir. 
tanácsos, elnök az érdemes és fáradhatlan fő-
t i tkár huszonötévi önzetlen munkásságát érté-
kelve, örömmel és nagy melegséggel üdvözölte 
őt, mint a szövetség tiszteletbeli elnökét, át-
nyú j tva neki az erről szóló művészi kivitelű 
oklevelet. Lelkes, percekig tar tó ünneplés kö-
vetkezett erre, amely után Simon Lajos mély 
átgondolású szép beszéd kíséretében mondott 
köszönetet a megtiszteltetésért. Székely Árpád 
alelnök a szakszerű iskolai felügyeletről érte-
kezett. Javaslatára az igazgatótanács elhatá-
rozta, hogy a szövetség nevében a szakfelügye-
letnek sürgős életbeléptetését fogja kérni a 
kormánytól, hogy ezzel egyrészt a tanítók elő-
menetelét, másrészt a népoktatás szakszerűbb 
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és gyakorlatibb irányú fejlesztését biztosítsa. 
A vasúti jegykedvezmény visszaadása, a hadi 
pótléknak a nem állami tanítókra való kiter-
jesztése és a tisztviselői betegsegélyezési alapba 
való bevonás ügyében hozott határozatok u tán 
az igazgatótanács az elnökséget hatalmazta fel 
arra, hogy a tanítói sérelmek reformja ügyé-
ben hozott határozatokat az illetékes miniszte-
rek elé terjessze. 

Irodalom. 
Képes-Kis-Lap. A Havas Is tván kitűnő szer-

kesztésében megjelenő gyermeklap legújabb 
száma méltó büszkeséggel töltheti el a tanító-
ságot. Az ő sorukból kerülnek ki azok a kiváló 
if júsági írók, akik immár a gyermekirodalom 
terét meghódították maguknak. Ez a gyermek-
lap a tanítóké, az ő révükön pedig a gyerme-
keké. A lapra VIII , Üllői-út 4. szám alatt lehet 
előfizetni. 

Népakadémia mint az általános és gazdasági 
népművelés intézménye. I r t a : Szentiványi Ká-
roly, 1924 Egyházmegyei Könyvnyomda, Vesz-
prém, 120 lap, ára 10.000 K. 

A falusi progrannnok í rója ottani fejezeteit 
a népművelésről könyvvé bővítette ki. Püspöke 
bízhatta meg a kiváló szónokot és írót a munka 
megírásával, mert nála hivatottabb embert 
nem talált volna e gyakorlati munka kifejté-
sére. Egyik egyházmegyei hitközségben a lel-
kész és tanító lelkesedve indult neki a nép-
főiskola megalakításának s mikor a kezdetnél 
voltak, a. központtól kértek instrukciókat, irá-
nyítást. A főpásztor erre adhat ta visszhangul 
e tartalmas és okossága mellett gyakorlati, 
vonzó anyagú könyvet. Kath. népiskolai veze-
tőknek készült, de ez nem szűkíti ha tá rá t és 
nem ejti egyoldalúságba a szerzőt. Nemzeti 
nyomorúságaink közepett és szerencsétlensé-
geink rokonságánál fogva a szerző nem Dánia 
népakadéméiáit, hanem Írországéit veszi pél-
dául a megszervezésben. A könyv meggyőz 
bennünket, hogy az adott helyzetben csak-
ugyan jó nyomokor jár. Az általános ismerte-
tések után nagyon praktikus leckeanyagot ád 
a lelki élet mélyítésére, és az ir példán indulva, 
célkitűzése szerint az általános és gazdasági 
népművelésre is. E tantervi részt bárki, elfo-
gultság nélkül iránytűnek veheti. Ajánl juk 
igaz, magyar, f a j i érzéstől átízzó könyvét min-
denkinek. 

Protestáns Szemle. Az e címen megjelenő 
folyóirat legutóbbi számai Ravasz László és 
Veress Jenő szerkesztésében kerültek a nagy 
nyilvánosság elé. Az illusztris szerkesztők és a 
neves munkatársak értékessé és magas szín-
vonalúvá tették a Magyar Protestáns Irodalmi 

Társaságnak ezt a régi lapját, amelyről csakis 
dicsérettel és elismeréssel szólhat mindenki, 
aki annak szépirodalmi és tudományos irányú 
cikkeit, kritikai ismertetéseit hozzáértéssel 
méltányolni tudja. 

Tomcsányi János könyve. Immár második 
kiadását érte meg Tomcsányi Jánosnak „Nagy-
Magyarországból — Kis-Magyar országba" című 
könyve. A mai nehéz viszonyok között ritka szép 
eredmény. Megérdemli ez a könyv, hogy a leg-
szélesebb rétegekben terjesszék. Kapható a Stá-
dium Sajtóvállalat Rt.-nál Budapest VI, Rózsa-
utca 111. 

Tanítók tanácsadója. 
A tisztviselői illetmények újabb megállapítása. 

A m. kir. minisztérium 1924. évi 2.200/M. E. 
számú rendeletével a közszolgálatban álló tiszt-
viselők és egyéb alkalmazottak illetményeit 
1924. évi április 1-től kezdődőleg 1.000%-kal, 
vagyis az 1924. évi március 1-től kezdődő hatály-
lyal fölemelt fizetéseket és külön pótlékokat1 

további 37-5°/o-kal felemelte. A tanítók és óvó-
nők f. évi április havi fizetésének összegét a 
következő táblázat muta t ja : 

VII . fizetési osztály 3. fokozat 1,650.000 
VI I I . „ 1. 1,551.000 
VI I I . „ 2 1,452.000 
VI I I . „ 3. 1,353.000 

IX. „ „ 1. „ 1,254.000 
IX. „ 2 ii ' ,, 1,188.000 
IX. „ „ 3. „ 1,122.000 
X. „ „ 1. ,. 1,056.000 
x. „ „ 2. „ 990.000 
X. „ „ 3. „ 924.000 

XI. „ „ 2. „ 792.000 
XI. „ 3. 726.000 

A helyettes taní tó illetménye 660.000 
Igazg. pótl. 3 - 6 tanítós iskolánál 33,000 

i* H 7 - 1 0 „ 44.000 
„ „ t í zné l t ö b b , , „ 55.000 

A rendelet a Budapesti Közlöny f. évi 70. szá-
mában jelent meg. 

A tisztviselők a kedvezményes árú liszt helyett 
készpénzváltságot fognak kapni. 

A f. évi 800/P. M. számú körrendelet szerint 
a kedvezményes árú élelmiszerellátásban ter-

1 Lásd a Néptanítók Lapja f. évi 11—12. szá-
mának 22. oldalát. 
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mészetben részesülő közszolgálatban álló tiszt-
viselők és egyéb alkalmazottak részére a ked-
vezményes árú liszt helyett 1924 április 1-től 
kezdve készpénzváltságban részesülnek. A m. 
kir. pénzügyminisztérium f. évi 3620. számú 
körrendelete szerint e váltságösszeg május 
hóra minden egyes ellátandó személy után 
44.000 korona. 

A családi pótlék és nevelési járulék szempont-
jából megállapított értékhatár felemelése. 

A m. kir. minisztérium 1924. évi 2.100/M. E. 
számú rendeletével a közszolgálatban álló tiszt-
viselők és egyéb alkalmazottak (nyugdíjasok 
stb.) részére a feleség és a gyermekek után 
járó családi pótlék, valamint az árva gyerme-
kek részére járó nevelési járulék szempontjából 
megállapított értékhatárt 100.000 koronára 
emelte fel. A rendelet szerint 1924 április 1-től 
kezdődőleg a fenti értékhatár veendő figye-
lembe, azaz ettől az időponttól kezdve a családi 
pótlék szempontjából a gyermeket csak abban 
az esetben kell ellátottnak tekinteni, ha az 
általa élvezett pénzbeli javadalmazásnak vagy 
jövedelemnek az összege, illetőleg a természet-
beni javadalmazásnak az értéke havonként 
100.000 (illetőleg negyedévenként 300.000) koro-
nát elér vagy meghalad, viszont a törvényes 
feleség után csak abban az esetben jár családi 
pótlék, ha a feleségnek bármiféle forrásból szár-
mazó jövedelme havi 100.00 (illetőleg negyed-
évenként 300.000) koronánál kevesebb. 

Iskolai ünnepélyek. 
í r t a : Váth János. 

A tanítás és nevelés tana hangsúlyozottan 
állítja és a tapasztalat is igazolja, hogy lélekre-
hatásával nagy nevelő- és képzőereje van az 
iskolai ünnepélyeknek. Csak túlságba ne essünk 
velük! Mert a szerével tartott ünnepségek lélek-
emelést eredményeznek, a túlon-túl sok ünnep 
megszokottá válik, elveszti célját, a sok ünnepre 
való készülődés pedig megbontaná a tanítás 
nyugodt menetét is. 

Nem igen látjuk, hogy túlságba visszük. In-
kább az ellenkezőt tapasztaljuk: félénk húzó-
dozást az előírt iskolai ünnepségektől, mivel a 
több munkát, a lélek napi szokásaiból való ki-
lendülést kívánják. És Istenem, Pató Pál . 
A magyar nemes nem megvetendő példa ebben 
a hazában! 

Az iskolai ünnepségek megrendezése a tanító 
dolga. Ahol többen vannak, mindegyik részt 
vesz, sőt természetes, hogy valamely formában 
egyenesen részt kér a megrendezésből. Ki ve-
zesse az énekkart, ki a szavalatokat és ki beszél-
jen ez a tanítók közös ügye testületi tanács-
kozáson. De mégse lehet egyes kiváltsága, 
ahogy kötelessége se, hogy évről-évre ugyanazt 
végezze. A munkamegosztás alapján a munka-
változtatás is jár ja . A tanítónak mindenhez 
kell értenie. Gondoljunk az osztatlan iskolák 
héroszi taní tóira! De azon túl is az elemi iskolá-
ban teljes egészében nincs daloktatás és a taní-
tónak, mikor képzőbe jár t , nem lehetett felmen-
tetnie magát, mint középiskolában, egyetlen 
tárgy alól se. A képzőben minden tárgy egyfor-
mán szükséges, mindenkinek egyformán tanul-
nia, illetőleg gyakorolnia kell valamennyit; ha 
nem is egyenlő sikerrel. Hogy egyhangúakká s 
így megszokottá ne vál janak az ünnepségek, 
amelyek egyút ta l a tanító vagy tanítók levizs-
gáztatása, azért szükséges, hogy az éneket ne 
ugyanaz taní tsa be minden ünnepségre, ugyan-
csak ne egy beszéljen (mondjuk, az igazgató) 
évről-évre. A szavalatokból azonban minden 
tanító résztvegyen a betanításban és minden 
osztályból legyenek szereplők a felső osztályok 
felé növekvő arányban. 

Azért ne ugyanaz énekeltessen, mert kimerül-
tét és ismétlésekbe eshet s ugyancsak megszo-
kottá válhat a beszéd ta r tó ja és fordulataival, 
eszméivel s újságot nem ád a léleknek; gyerek 
és szülők egyaránt elúnják, mert ugyanazt más 
körítéssel föl lehet tálalni, de utóbb a körítésből 
is kifogyunk. Hát a változatosság szükséges a 
célért, a nevelés és tanítás céljáért. S a változa-
tosságban boldogan részesülhet a többtanítós 
iskola, míg az egytanítósnak erről is le kell 
mondania, mer t pedagógiailag senki, vagy alig 
lehet valaki segítségére. (Plébános, nyugalma-
zott tanítóember?) 

A gyerekszereplők közt azonban már egyfor-
mán dúskálhat a többtanítós iskolákkal. 

A szülő feltétlenül a gyermekére kíváncsi 
elsősorban, minden máson túl a gyereke szerepe 
húzza az iskolába. Bent van-e az énekkarban, 
szaval-e, vagy más módon szerepel-e? Vannak 
azután a megünnepelendő eszmék barátai , 
vagy a gyermekeket szerető szívek, akiket 
vagy az első, s a társadalmi egyesületek által 
meg nem ünnepelt eszme hív el, vagy minden 
sokadalomra el szoktak járni . Ráérnek. Március 
15-kén a 48-as idők szellemének közvetlenebb 
örökösei jelennek meg. Vallásos ünnepségeken 
a nők és a vallásos férfiak. Jellemző, hogy kö-
zönyös, sőt ellenséges érzületű embereket is 
elhoz gyerekeik szereplése. Így köti össze az 
iskola az ünnepi öltözéken keresztül a szíveket 
és öleli a keblére gyermekeiken át e még sok 
irányból nem méltányolt intézményt az embe-

Dr. PAJOR SZANATÓRIUM ÉS VÍZGYÚGYINTÉZET 
I D E G . , B É L B E T E G E K , Ü D Ü L Ő K G Y Ó G Y * 
H E L Y E , D I É T Á S K Ú R Á K , G Y Ó G Y T O R N A . A 

BUDAPEST, VIII. KERÜLET 
VAS-UTCA 17 . SZ . ALATT. 

S E B É S Z E T , U R O L O G I A , 
S Z Ü L É S Z E T , O R T O P É D I A 
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rekkel. S a nagyszámú hallgatóság minden-
esetre felemelően és buzdítóan ha t szereplőkre, 
rendezőkre egyaránt. Szép közönség volt s zsú-
folt terem — mondogatják önmaguk ösztökélé-
sére. 

De kik szerepeljenek a gyerekek közül? 
Először is minden társadalmi rétegből. Az 

iskola ilyen káros tagozódásnak felette áll jon! 
Azért necsak a gazdagok, vagy éppen csak az 
intelligencia tűnjék ki, sőt éppen érdemetlenül 
szerepeljen talán gyermekében, hanem tekintet 
nélkül, a tehetségesek, a szavaló, előadó hajla-
múak jussanak a porondra. 

A tanítás és nevelés tudománya sok század 
tapasztalatán, sok nagy elmén szűrődött át, a r r a 
tanított, hogy elsősorban a legjobb tanulók és 
a legjobb magaviseletű, szorgalmú gyermekek 
jutalma legyen a szereposztásnál a tanító lelké-
ben a vezér. 

Bizonyos, hogy kifogástalan viseletű legyen 
a szereplő! 

De ahogy az énekkarba csak a jóhallásúakat 
válogathatjuk be, it t is feltétlenül tekinteni kell 
az alakítóképességet. Életre kell nevelnünk — 
hangoztatjuk unos-untalan. S i t t hazudtolnánk 
meg ezt, mikor az élettel érintkezés történik"? 
Mintha a gyakorlati gazdaságból nem a leg-
ügyesebbre bíznók a legkényesebb munkát, ha-
nem a legjobb magolóra, akinek elméletből van 
egyese. Vagy a legügyesebb kis rajzolóművész 
dolgait s a legszebb kézimunkákat nem állíta-
nék ki vizsgán, mer t gyenge elméleti tanuló ke-
zéből kerültek ki. Hol volna i t t a gyakorlatias-
ság s legfőkép a szeretet? Rakodczay Pál, Gyu-
lai Pá l jeles dramaturgokat senkinek se ju to t t 
eszébe, hogy színpadra állítsa Leart , Bánk Bánt , 
vagy bárkit megszemélyesíteni. Elmélet és élet 
más. Vizsgán, iskolai látogatásoknál lehet kira-
kat a jó és szorgalmas diák, de ünnepségen az 
alakító tehetség az első. A rendező tanítónak 
ezt szem elől tévesztenie bűn az ünnep fénye, 
tehát a legnagyobb fokra kötelező nevelő hatása 
ellen s bűn a tehetséges, isten szikrájával meg-
áldott gyermek ellen is, ha az egyéni nevelés 
sürgetését helyesnek hisszük. A tanítónak ma-
gának csak jó rendezőnek kell lennie ehhez, 
anélkül, hogy maga alakító tehetség lenne. 
(A színházi rendezők is ritkán színész-tehetsé-
gek, a jó karmesterek se zeneszerzők, a legjobb 
darab írója se színész, az esztétikus se művész 
stb.) A tanítónak jó érzékének kell lennie s az 
i ránytű segítségével egész életén felfedező úton 
kell hajóznia a tehetségek, értékek előteremtése 
felé. Ez ne jelentsen gyártást, de feltétlenül 
bátorítást és megbecsülést, Tapasztalatból mon-
dom, hogy a hanyag és tűrhető magaviseletű 
gyermekeket is a lelke termő rétegének nap-
világra fordításával a magabízás ú t j á ra vezette 
a szerepeltetés. 

A nevelés pedig a Jó Pásztor ú t j á t járva, áll 
hivatása magaslatán: Neveli a hallgatóságot, 
szereplőt és vonzza az iskolához a szíveket, 
lelkeket. 

Tanácsok kezdő tanítók számára. 
í r t a : Mócsy László székesfőv. el. isk. igazgató. 

1. Az elemi iskolai taní tás hasznosságával, a 
kérdezés f ü g g össze, nem pedig a közlés. Ami-
kor lehet, hát csak kérdezz. Csak akkor közölj, 
ba arra szükség van. 

2. Ha utasításokat kell adnod, add azokat 
világosan, röviden. Ne magyarázz fölöslegesen; 
mert nem is szükséges az utasítás hasznát min-
den esetben beláttatni. Az utasítás parancs, nem 
tanítási alkalom. Akinek engedelmeskednie 
kell, az a tekintély tiszteletén keresztül minden 
okoskodás nélkül kell, hogy engedelmeskedjék 
is! A belátás ez esetben is megvan, még pedig 
sokkal szilárdabb alapon mintha mi magunk 
nyitunk kaput arra, hogy az alantasok az adott 
parancsot bírálják, mérlegeljék. 

3. A fölöttes hatóságok, ezek közegei előtt 
azért jobb keveset beszélned, mert ezek úgyis 
hamar át látnak raj tad. Még az a szerencsésebb 
eset, ha csak kifárasztod őket a sok beszéddel. 

4. Társaid előtt is jobb ha keveset beszélsz. 
Aki, hogy úgy mondjam, minduntalan elkapja 
a gyeplőt és másokat al ig hagy szóhoz jutni, * 
az mindig hátrányban van, mert saját gondola-
tait szabadon kiteregeti anélkül, hogy mások 
véleményét tudhatná. 

Kálmánczky Gábor, Adorján. Nem 1920. évi 
december hó 1-én lépett elő a IX. fiz. osztály 
2. fokozatába, hanem 1922. évi január hó 1-én; 
most is legközelebb 1925. évi január hó 1-én lép 
újból elő a IX . fiz. osztály 1. fokozatába. — K. S. 
Cegléd. Törvény és rendelet tiltja annak telje-
sítését. — Sz.; Hungária zászlógyár, IV., Pap-
növelde-utca. — Becse K. Gazdasági Akadé-
miába tanítói oklevéllel nem iratkozhat be. — 
Szikora Ádám, Szalatő. Államsegélyügye a 
2878/924. sz. alatt elintézés alatt áll. — B. I. Cse-
red: Kérése szerintünk nem teljesíthető. A hiva-
tali esküt a kinevezési okmányban megjelölt 
tanfelügyelőségnél kell tennie. — Grünfeld 
Lipót, Csávoly. A vonatkozó rendelet megjele-
néséig kérdésére érdemleges választ nem adha-
tunk. 

Szerkesztői üzenet. 
Brenner Tivadar, Kerepes. A tévedésre fel-

hívtuk az illetékesek figyelmét. Az ú j ívek való-
színűleg helyes rovatozásúak lesznek. 
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H i v a t a l o s r é s z . 

RENDELETEK. 
A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1924. évi 24.200. számú rendelete, a nem 
állami elemi népiskolai tanítóknak a VII. fize-^ 
tési osztállyal egybekötött illetmények élveze-

tébe előléptetése tárgyában. 
A m. kir. minisztériumnak 1923. évi 6020. M. E. 

számú rendeletében (megjelent a Budapesti 
Közlöny 1923. évi 182. számában) nyert felhatal-
mazás alapján, figyelemmel az 1923. évi 6000. 
M. E. számú rendelet I. fejezetének 7. pontjában 
foglaltakra, a m. kir. pénzügyminiszterrel 
egyetértőleg következőképen rendelkezem. 

Azok a nem állami elemi népiskolai tanítók 
és tanítónők, akik rendes tanítói minőségben 
30-ik szolgálati évüket már betöltötték, az össz-
létszám 10%-a erejéig a VII. fizetési osztállyal 
egybekötött illetmények élvezetébe előléptethe-
tők az alábbi módozatok szerint. 

I. 

1. Az állarnsegélyes nem állami elemi iskolai 
tanítókat a VII. fizetési osztállyal egybekötött 
illetmények élvezetébe az állami költségvetés-
ben (előirányzatban) erre a célra megállapított 
létszám keretén belül, a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter lépteti elő s az előléptetéssel járó 
magasabb fizetésről a helyi javadalom betudá-
sával államsegéllyel a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter gondoskodik. 

Jelen rendelet szempontjából az államsegélyes 
tanítókhoz sorozandók azok is, akiknek állam-
segélye a helyi javadalom felülvizsgálata alap-
ján az átértékelés eredményéhez képest szün-
tettetett meg. 

2. Az előléptetés a szolgálati időn kívül a 
tanító érdemessége alapján történik. 

Az érdemesség kérdésében a kir. tanfelügyelő 
az iskola ellenőrzése alkalmával szerzett tapasz-
talatai alapján tesz javaslatot. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a hit-
felekezeti tanító előléptetésénél az illetékes egy-
házi főhatóság véleménye alapján jár el. 

Az érdemesség elbírálásánál, a szolgálati 
magatartás, a tanítói és az iskolánkívüli nép-
művelési működés, valamint a társadalmi tevé-
kenység egyaránt figyelembe veendő. 

Aki működésének utolsó 10 évében jogerős 
fegyelmi ítélettel büntetésben részesült, vagy 
aki tanítói szolgálatának utolsó 3 évében a 

szorgalmi idő alatt akár egyfolytában, akár 
kisebb megszakításokkal 12 hónapot töltött 
tényleges szolgálat nélkül, nem léptethető elő. 

3. Az előléptetés a VII. fizetési osztály 3. foko-
zatával egybekötött illetmények élvezetére ad 
igényt akkor is, ha a tanítónak szolgálati ideje 
30 évnél hosszabb. A magasabb fokozatokkal 
egybekötött illetmények élvezetébe pedig az elő-
léptetéstől számított törvényes várakozási idő 
elteltével lép elő a tanító. 

A VII . fizetési osztálynak megfelelő magasabb 
lakáspénzt államsegélyes tanító részére is — 
amennyiben a tanerőnek természetbeni lakása 
nincs — az iskolafenntartó tartozik biztosítani. 

4. Az előléptetett tanító a VII. fizetési osztály-
lyal egybekötött illetményekre való igényét 
megtar t ja akkor is, ha az előléptetése után állo-
máshelyét megváltoztatja, amennyiben a pályá-
zat (meghívás) alkalmával ezt a körülményt 
írásban bejelentette. 

5. A VII. fizetési osztály 3. fokozatával egybe-
kötött illetmény az előléptetett tanerők részére 
a jelen rendelet alapján most elsőízben történő 
előléptetéseknél 1923. évi október 1-től, jövőben 
pedig az előléptetésre vonatkozó rendelet keltét 
követő hó első napjától kezdve szolgálta-
tandó ki. 

6. A most elsőízbeya történő előléptetések esz-
közölhetése céljából a kir. tanfelügyelő e ren-
deletnek a Budapesti Közlönyben történt meg-
jelenése után a tankerületében tényleges szol-
gálatot teljesítő és 30-ik szolgálati évüket 1923. 
évi szeptember hó végéig betöltött államsegélyes 
nem állami tanerők személyi adatait (név, 
iskola székhelye, jellege, a tanító beszámítható 
szolgálati idejének kezdőpontja, esetleges fe-
gyelmi büntetésének oka, mérve és ideje, a sza-
badságon töltött idő kezdő- és végpontja), vala-
mint az érdemességre vonatkozó javaslatát ki-
mutatásba foglalva, a törvényhatósági közigaz-
gatási bizottság ú t ján a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez 15 nap alatt felterjeszti. 

A kimutatásban a hitfelekezeti elemi iskolai 
tanítók egyházi főhatóság szerint külön-külön 
esoportosítandók. 

A kimutatásnak az érdemességre vonatkozó 
rovatában fel kell tüntetni, hogy az illető taní-
tót előléptetésre a kir. tanfelügyelő, i.lletve a 
közig, bizottság első- vagy másodsorban tartja-e 
érdemesnek, vagy pedig az előléptetésre egy-
általán nem javasolja. 

j 7. A jövőben előforduló üresedések, valamint 
a létszámemelkedés esetén eszközölhető előlép-
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tetések iránt teendő javaslat módozatai később 
fognak szabályoztatni. 

8. Az előléptetett tanerők részére a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter az előléptetésről névre 
szóló okmányt ad ki. 

II . 
9. Az államsegély igénybevétele nélkül fenn-

tar tot t állásokon működő tanítókat a VII. fize-
tési osztállyal egybekötött illetmények élveze-
tébe előléptetni oly következménnyel, liogy az 
előléptetett illetmény és nyugdíj tekintetében a 
miniszter által előléptetett tanítókkal egyenlő 
elbánás alá essék, a tanító érdemessége és a 
30-ik szolgálati évének betöltése esetén saját 
anyagi forrásaiból az iskolafenntartó a vallás-
és közoktatásügyi miniszter részéről történt 
tudomásulvétel mellett jogosult. 

Az előléptetésnek helye vau az ugyanazon 
iskolafenntartó által akár egy, akár több isko-
lánál fenntartott tanítói állások létszámának 
10°/o-a erejéig, de helye lehet a 100/Von felül is 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter hozzájáru-
lása esetén. 

Az előléptetett tanítók országos száma azon-
ban nem haladhatja meg a nem államsegélyes 
tanítói állások összlétszámának 10%-át, 

10. A VII. fizetési osztállyal egybekötött ma-
gasabb illetményekről az iskolafenntartó nem-
csak készpénz, hanem a májasabb illetmények-
nek megfelelő értékű természetben szolgáltatott 
járandóságok biztosításával is gondoskodhatik. 

A VII . fizetési osztályba előléptetett tanító-
nak a VII. fizetési osztállyal egybekötött illet-
ményei szintén közigazgatásilag biztosíttatnak. 

11. Az előléptetés iránt nem államsegélyes 
iskolánál és a 2., 6. és 7. pontban foglaltak alkal-
mazásával a kir. tanfelügyelő tesz az iskola-
fenntartóhoz javaslatot. 

Ha az iskolafenntartó a %-os létszámot meg-
haladóan kíván előléptetést, vagy ha .az elő-
léptetendő ellen akár érdemesség, akár vala-
mely kapcsolatos más kérdés tekintetében a 
kir. tanfelügyelő kifogást emel, a vonatkozó ira-
tok kapcsán a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter hozzájárulását, illetőleg döntését a tanfel-
ügyelő köteles kikérni. 

12. Az iskolafenntartó az előléptetett tanítók 
nevét, valamint a VII . fizetési osztálynak meg-
felelő illetményeket biztosító jóváhagyott díj-
levelét a kir. tanfelügyelő ú t ján a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez haladék nélkül be-
mutatni köteles. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter az elő-
léptetés tudomásul vételéről névre szóló ok-
mányt ad ki az érdekelt tanítóknak. 

13. A VII. fizetési osztállyal egybekötött illet-
mények esedékessége, valamint állomáshelyvál-
tozás esetén az azokra való igény tekintetében 

nem államsegélyes tanítóknál is a 3., 4. és 5. pont-
ban fogláltaknak megfelelően alkalmazandók 
az 5. pontra vonatkozólag mégis azzal a módo-
sítással, hogy a nem államsegélyes tanítóknál 
az előléptetésre vonatkozó miniszteri rendelet 
keltét a VII . fizetési osztálynak megfelelő illet-
ményeket biztosító díjlevél kelte pótolja. 

Budapest, 1924. évi április hó 15-én. 
Gróf Klebelsberg s. k. 

m. kir. vallás- és közokt. miniszter. 

40.251/924. VI. ü. o. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. 
A m. kir. állami népiskolai tanítóképző-, taní-
tónőképző- és kisdedóvónőképző-intézetekbe 

való felvétel tárgyában. 
1. a bajai, 
2. a budapesti I. ker. (Ferry Oszkár-u. 40.), 
3. a csurgói, 
4. a jászberényi, 
5. a kiskunfélegyházai, 
6. a nyíregyházai, 
7. a pápai, 
8. a sárospataki, állami tanítóképző-intéze-

tek, továbbá 
1. a budapesti II. ker. (Csalogány-u. 43.), 
2. a budapesti VIII. ker. (Szentkirály-u. 7.), 
3. a cinkotai, 
4. a győri állami tanítónőképző-intézetek 

végül 
1. a budapesti VII. ker. (Szegényház-tér), 
2. a hódmezővásárhelyi állami kisdedóvónő-

képző-intézetek 
I. osztályába az 1924/25. iskolai évre felvétet-

nek azok a tanulók, akik életük 14. évét betöl-
tötték, de a 18. életévet még nem érték el, 
továbbá, akiknek erkölcsi magaviselete kifo-
gástalan és a polgári iskola, a gimnázium, a 
leánygimnázium, vagy a reáliskola IV. osztá-
lyát sikeresen elvégezték, vagy a folyó iskolai 
évben sikeresen elvégezik. 

A felvétel folyamodás ú t ján történik. A 
folyamodók kérvényeiket azon intézet igazga-
tóságához címezve, amely intézetbe felvétetni 
kívánnak, legkésőbb folyó évi május hó 31-ig 
az illető intézet igazgatóságánál nyúj t ják be. 

Azok a folyamodók, akik előző tanulmányaik 
során valamely tantárgy tanulása alól fel vol-
tak mentve, úgyszintén azok is, akik esetleg 
felső népiskolai bizonyítvánnyal folyamodnak, 
sikeres felvételi vizsgálatot tartoznak tenni a 
tanév elején. 

A szabályszerű (ezidőszerint 10.000 koronás) 
bélyeggel ellátott kérvényhez a következő ok-
mányok csatolandók: 

1. Születési anyakönyvi kivonat, 
2. Üjkeletű hatósági orvosi bizonyítvány 

arról, hogy az illető éptestű, érzékszervei tel-
jesen egészségesek, beszélőszerve és színérzése 
hibátlan és hogy a tanítói, illetve az óvónői 
pályára alkalmas; 

3. Iskolai bizonyítványt, annak igazolására, 
hogy folyamodó a polgári iskola, gimnázium, 
leánygimnázium, vagy reáliskola négy osztá-
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lyát sikeresen elvégezte. Ha a folyamodó kér-
vényének beadása idején a negyedik osztály-
beli bizonyítvánnyal még nem rendelkezik, az 
esetben a III . osztálybeli bizonyítványát és a 
IV. osztálybeli félévi értesítőjét csatolja, de a 
IV. osztályról szóló bizonyítványát legkésőbb 
folyó évi július l- ig az igazgatóságnak pótló-
lag beküldeni köteles. 

4. Üjkeletű hiteles községi bizonyítvány a 
családfő polgári állásáról, vagyoni állapotáról, 
jövedelméről és a kérvényező esetleges magán-
vagyonáról, vagy ösztöndíjáról, továbbá a csa-
ládtagok számáról, azok életkoráról, s a csa-
ládfő közvetlen gondozása a la t t álló gyerme-
kek számáról. 

5. Azok a folyamodók, akik a folyó iskolai 
évben, mint rendes tanulók iskolába nem jár-
tak, községi előljárósági bizonyítványt is tar-
toznak mellékelni erkölcsi magaviseletük kifo-
gástalanságáról. 

Minden melléklet szabályszerű (ezidőszerint 
100 K-ás) okmány bélyeggel látandó el; akinek 
ú j keletű hiteles szegénységi bizonyítványa 
van, annak folyamodványa, valamint a folya-
modvány mellékletei is bélyegmentesfek. 

A felsőbb évfolyamokba rendszerint a meg-
felelő alsóbb osztályból fellépő intézeti rendes 
növendékek vétetnek fel. 

A közép- vagy polgári iskola VI. osztályából 
jelentkező tanulók a tanító- vagy tanítónő-
képző-intézetbe különbözeti vizsgálat alapján 
s megfelelő életkoruk igazolása mellett a har-
madik évfolyamra vehetők fel. A I I I . osztályba 
felvehetők még oki. kisdedóvónők, ha az isko-
lai év elején az első és II . osztály különbözeti 
tantárgyaiból tantervkülönbözeti vizsgát tesz-
nek. Ezek a folyamodók is tartoznak felvételi 
kérvényük mellé a fentebb felsorolt okmányo-
ka t csatolni. 

Az intézetekkel kapcsolatos internátusokban 
és köztartásokban kifogástalan magaviseletű, 
szorgalmas és jóelőmenetelű szegény tanulók 
államköltségen kaphatnak díjmentes vagy 
kedvezményes dí j jal ellátást vagy ebédsegélyt. 

A kedvezmények a következők: 
1. bentlakó tanulóknál 

a) díjmentes teljes ellátás, 
b) féldíj fizetés mellett teljes ellátás, 
c) egész dí j fizetése mellett ellátás; 

2. küntlakó tanulóknál 
ebédsegély. 

A köztartásdíjak az 1924/25. tanévre az aláb-
biakban állapít tatnak meg: 

Egész dí jat fizető bentlakóért havi 20.000 K. 
Fél d í ja t fizető bentlakóért havi 10.000 korona 

fizetendő. 
Minden felvett bentlakó az internátusi hely-

nek elfoglalásával egyidejűleg egyszerre, eset-
leg félévenként két részletben 100 kg főző-
lisztet, 10 kg zsírt, 5 kg cukrot, 5 kg szappant 
és 5 kg hüvelyest (bab, borsó, lencse) tartozik 
beszolgáltatni; az ebédkedvezménnyel felvett 
tanulók 50 kg lisztet, 5 kg zsírt, 2V2 kg cukrot, 
1 kg szappant, 2V2 kg hüvelyest tartoznak be-
szolgáltatni; ez a beszolgáltatás kötelező bár-
mily kedvezményes helyre vétetett is fel az 

illető bentlakó, illetőleg ebédsegélyes tanuló. 
A közalkalmazottak gyermekei, amennyiben a 
kedvezményes ellátási jegyek megszűnnek, ezek 
ellenértéke fejében kapot t mindenkori kész-
pénzváltság összegét tartoznak havonként 
minden hó 10-ig az intézet igazgatóságánál be-
szolgáltatni. 

A köztartási díjak havonként és előre fize-
tendők be az intézet pénztárába. A fizetésre 
kötelezett növendékek tanév közben újabb 
kedvezményekre rendszerint nem számíthat-
nak. 

A budapesti VIII. ker. m. kir. állami tanító-
nőképző-intézettel kapcsolatosan internátus 
nincsen szervezve, azért oda csak államsegély 
nélkül bejáró növendékek vétetnek fel. A fel-
vételekről, a segélyezésről és a jelentkezés ide-
jéről a folyamodók legkésőbb július hó 15-ig 
értesíttetnek. A felvétel azonban csak az isko-
lai év elején az intézetben tar tandó orvosi 
vizsgálat, zenei hallási és színérzéki vizsgálat 
kedvező eredményének megállapítása után 
válik érvényessé. 

Az érdeklődőknek a felvételre vonatkozó 
vagy azzal kapcsolatos bármilyen természeti 
felvilágosítást az illetékes intézeti igazgató-
ság ad, t ehá t mindenirányú tájékoztatásért az 
igazgatósághoz kell fordulni , a megkeresé-
sekre válaszbélyeg csatolandó. 

Budapest, 1924 április 26-án. 
Schwőder s. k., á l lamti tkár . 

12.233/924. VI I I . c. sz. 
Valamennyi törvényhatósági közigazgatási 

bizottságnak. 
Több alkalommal előfordult, hogy amidőn a 

nem állami elemi iskola fenntar tója újonnan 
szervezett vagy olyan már meglévő állás részére 
kért államsegélyt, amely eddig államsegélyben 
még nem részesült, a tanítói állás betöltése, ille-
tőleg az államsegély folyósítása hosszabb ha-
lasztást szenvedett, mer t a fenntartó anyagi 
helyzetének elbírálásához szükséges i ratok hiá-
nyában a helyi javadalom csak többszöri irat-
váltás u tán volt megállapítható. 

Hogy az ilyen többszöri iratváltással járó 
késedelem a jövőben elkerülhető legyen, fel-
hívom a tek. Bizottságot, hogy minden esetben 
amidőn nem állami elemi iskolai tanítói állás-
nak államsegéllyel való szervezése, illetve olyan 
már meglévő állásnak segélyezése i r á n t tesz 
javaslatot, amely eddig államsegélyben még 
nem részesült, az államsegély engedélyezésére 
irányuló előterjesztéséhez mellékelje mindazo-
kat az i ratokat , amelyeket az 1922. évi 122.000. 
számú rendelet 6. szakasza előír. Ezek az ira-
tok a következők: 1. hitfelekezeti elemi iskolai 
tanítói állásnál a) a hitközség és az iskola 1913. 
évi és a legutolsó évi részletes költségvetése 
és számadása és a hitközség 1913. évi és leg-
utolsó évi részletes vagyonleltára, b) politikai 
község legutolsó évi részletes költségvetése, 
számadása és vagyonleltára, e) a község lakói-
nak állami egyenes adóját , a községi pótadó 
és az 5%-os iskolai pótadó nagyságát, az állami 
egyenes adó hitfelekezetenkénti megoszlását és 
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a hitfelekezeti adó nagyságát feltüntető hiteles 
kimutatás, d) az új állás díjlevele, amelyben a 
forrás megjelölésével feltüntetendő minden 
javadalmi tétel, 2. községi elemi iskolai tanítói 
állásnál a fent a) pont alatt felsorolt iratok 
helyett a községi elemi népiskola 1913. évi és 
legutolsó évi költségvetése és számadása, vala-
mint a politikai község 1913. évi költségvetése, 
számadása és vagyonleltára terjesztendő fel a 
b), c) és d) pont a la t t felsorolt iratokon kívül. 
Az államsegély engedélyezésére irányuló elő-
terjesztésében az iskolafenntartó anyagi hely-
zetének gondos mérlegelése mellett tegyen a 
tek. Bizottság a helyi javadalom mértékére 
nézve is érdemi javaslatot. 

Tekintettel továbbá arra, hogy egyfelől az 
1921. évi X X X . t.-c., illetve ennek végrehajtása 
tárgyában kiadott 130.700/922. számú rendelet 
alapján a külterületi iskoláknak az eddiginél 
nagyobb arányú szervezését kell szorgalmaz-
nom, másfelől pedig az eddig kizárólag az 
érdekeltség által fenntar tot t külterületi isko-
lák mind nagyobb számmal kérnek az ott 
alkalmazott tanítók részére államsegélyt, külö-
nösen felhívom a tek. Bizottság figyelmét ar ra , 
hogy a külterületeken (pusztán, tanyán, tele-
pen) létesített állások államsegéllyel való szer-
vezésére, vagy a már eddig is fennállott kül-
területi állásnak államsegélyben való részesíté-
sére vonatkozó javaslataiban mindenkor ter-
jeszkedjék ki arra, hogy az iskola állítására 
és fenntar tására kik vannak kötelezve, s ha 
az ú j állás az 1922. évi 130.700. sz. rendelet 
50—61. §§-ai alapján létesült vagy a már meg-
lévő állás fenntar tására a hivatkozott szakaszok 
alapján valamely érdekeltség kötelezhető, ja-
vaslatához az 1922. évi 122.000. sz. rendelet 
6. §-ában előírt és fent elősorolt iratokon kívül 
a 130.7000/922. sz. rendelet 52. §-ában említett 
névjegyzéket is csatolja. Az utóbb említett 
rendelet 57. §-ában foglaltaknak megfelelően 
jelentse a tek. Közig. Bizottság, hogy a község 
a külterületi iskola fenntartásához anyagi ere-
jéhez mérten milyen hozzájárulást biztosított 
s a vonatkozó határozat csatolása mellett 
tegyen érdemi javaslatot arranézve is, indo-
kolt-e az érdekeltség által létesített állásnak 
államsegélyben való részesítése, s amennyiben 
indokolt, milyen mérvű az a helyi javadalom, 
amelynek biztosítása az érdekeltség arányta-
lanul súlyos megterhelését még nem jelenti. 

Felhívom a tek. Bizottságot a r ra is, hogy a 
külterületi iskolák állami segélyezésére vonat-
kozó hatáskörében a legnagyobb gondossággal 
já r jon el, az érdekeltség anyagi helyzetét és 
teherbíróképességét a legnagyobb körültekin-
téssel bírál ja el, s olyan külterületi iskolát, 
amely túlnyomó többségében közép-, illetőleg 
nagybirtokosok, valamint gazdasági vállalatok, 
tehát teherbíró gazdasági alanyok alkalmazot-
tainak (munkásainak, cselédeinek), gyermekei 
részére létesült, állami segélyezésre ne ajánl jon. 

Ha a külterületen egyébként az érdekeltség-
áltál szervezett iskola és tanítói állás áll í tását 
a politikai község vagy valamely hitfelekezet 
vállalta magára, az állásnak államsegéllyel 
való szervezését ilyen módon a község vagy 

hitfelekezet kéri, javaslatához az 1922. évi 
122.000. számú rendelet 6. §-ában előírt és fent 
elősorolt iratokon, valamint az 1922. évi 130.000. 
számú rendelet 52. §-ában megjelölt névjegy-
zéken kívül mellékelje a tek. Bizottság egyrészt 
az érdekeltség, másrészt a község, illetőleg hit-
felekezet között létrejött megállapodás szöve-
gét is és jelentse, hogy ezekben a megállapodá-
sokban az érdekeltség részére esetleg biztosí-
tott anyagi előnyök vagy könnyítések meg-
adását milyen szempontok tették indokolttá. 

Budapest, 1924 április hó 1-én. 
A miniszter helyett : 

Petri Pál s. k. 
államtitkár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1924. évi 33.205 VIII a. szám alatt kelt ren-
delete a Gyermek Hírlapnak az elemi iskolák 

figyelmébe való ajánlása tárgyában. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfel-
ügyelői kirendeltség vezetőjének. A hazai taní-

tóságnak. 
A Stádium Sajtóvállalat Rt. kiadásában 

(Budapest, VI., Rózsa-utca 111. sz.) Gyermek 
Hírlap címen kéthetenként megjelenő i f júsági 
lap indult meg. A változatosan szerkesztett 
folyóirat az elemi iskolai és serdülő i f júság 
szellemi szükségletét igyekszik kielégíteni. 
Nemcsak ú j irányánál fogva ta r tha t igényt 
érdeklődésre, hanem azért is, mert nemeshangú 
közleményeivel, kiállításával és szövegközi 
képeivel is finom Ízlésre neveli olvasóközön-
ségét. 

Minthogy a kiadóvállalat a. lap fenntartásá-
val az i f j ú ság nevelésének is szolgálatot tesz: 
a Gyermek Hírlapot az elemi iskolák figyel-
mébe ajánlom és megengedem, hogy mindazok 
az elemi iskolák, amelyek ily célra megfelelő 
fedezettel rendelkeznek, a lapra előfizethes-
senek. 

Budapest, 1924 április hó 3-án. 

25.674/924. VIII/c. ü. o. I. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek és kir. tan-

felügyelői kirendeltség Vezetőségének. 
I I . 

Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak: 
I—II. 

Valamennyi m. kir. pénzügyigazgatósághoz 
és pénzügyigazgatósági kirendeltséghez az ál-
lamsegélyben időnkint nem részesülő községi 
es hitfelekezeti elemi népiskolai tanítók kedvez-
ményes árú tüzelőanyaggal és kedvezményes 
árú ruházati cikkekkel való ellátása tárgyában 
intézett rendeletemet 

I. 
tudomás végett közlöm: 

I I . 
van szerencsém szíves tudomás végett közölni: 

Többfelől felvetett ama kérdésre nézve, vaj-
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jon az 1923. évi 136.000 számú körrendelet értel-
mében időnkint államsegélyben nem részesülő 
községi és hitfelekezeti elemi népiskolai taní-
tóknak igényük van-e a kedvezményes árú 
tüzelőanyag- 's ruházati cikk ellátásra, a m. kir. 
pénzügyminiszter ú r ra l egyetértően következő-
kép rendelkezem: 

1. A kedvezményes tüzelőanyagellátás — 
amennyiben a tanító nem kap helyi forrásból 
legalább 8 m3-nyi tűz i fá t természetben — az 
1923. évi 1400/P. M. számú pénzügyminiszteri 
körrendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 
1923. évi 100. számában) 40., 41. és 43. pontjai 
értelmében bírálandó el, mer t az olyan tanítók, 
akik a helyi javadalom megállapítása követ-
keztében időnkint nem részesülnek államsegély-
ben, illetőleg az 1923/24. évi költségvetési év 
folyamán valamely későbbi időpontban nyer-
ték vissza államsegélyüket, azokkal a kedvez-
ményes ellátásra igényjogosultakkal esnek egy 
tekintet alá, akiknek igény jogosultsága a ked-
vezményes ellátásra az 1923. évi július hó 1-én 
avagy az ezt kővető valamely későbbi időpont-
ban áll be. 

2. Kedvezményes árú ruházati cikkekkel való 
ellátásban az államsegély élvezetére igényjogo-
sult tanítók köziil csak azok részesítendők, akik 
az 1923. évi július hó 1-én már tanítói szolgá-
latban állottak, az 1923. évi július 1-től 1924. évi 
június hó 30-ig ter jedő 12 hónapból legalább 
hét (7) hónapon át — akár fizetéskiegészítés, 
akár családi pótlék, aká r a kedvezményes 
élelmiszerellátás készpénzváltsága címén — 
államsegély élvezetében állottak és akik egyéb-
ként (eltekintve a meghatározandó más határ-
időktől) a felsorolandó egyéb feltételeknek is 
megfelelnek. 

Erről a m. kir. Pénzügyigazgatóságot tudo-
más és miheztartás végett értesítem. 

Budapest, 1924. évi ápri l is hó 1-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Petri Pál s. k. államtitkár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1924. évi 30.803. VI I I . a. szám alat t kelt ren-
delete dr. Szokola Leó székesfővárosi árvaszéki 
ülnöknek: Az árvaszék működése általában és 
szerepe az anya- és gyermekvédelemben c. műve 

ajánlása tárgyában. 

Valamennyi kir. tanféliügyelőségnek és kir. tan-
felügyelői kirendeltség Vezetőségének: 

Dr. Szokola Leó székesfővárosi árvaszéki 
ülnök az anyák és csecsemők védelmére ala-
kult Arszágos Stefánia-Szövetség kiadványai-
nak 23-ik számaként „Az árvaszék működése 
általában és szerepe az anya- és gyermekvéde-
lemben" címmel hézagpótló tájékoztató füzetet 
tet t közzé. Az egyszerűen s világosan megírt, 
á t tekinthető kis munka olvasóit az árvaszék 
működéséről, első sorban pedig araiak gyer-
mekvédelmi munkájáról tájékoztat ja . A szer-
zőnek műve megírásával az volt a törekvése, 
hogy a munkát a hatósági és társadalmi gyer-

mekvédelem hivatásos és önkéntes munkásai a 
székesfővárosban és vidéken egyarán t haszon-
nal forgassák. 

Mithogy a tanítóság nevelő m u n k á j a a gyer-
mekvédelem céljaival szorosan kapcsolódik, kí-
vánatos, hogy az említett füzetet a tanítói kar-
nak minél több t ag j a áttanulmányozza. Ezért 
a művet mindazoknak az elemi iskoláknak, 
amelyek erre a célra fedezettel rendelkeznek, 
tanítói könyvtáruk részére, megvételre aján-
lom. 

Budapest, 1924. évi március hó 25-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Pogány Frigyes s. k. 
h. ál lamti tkár . 

Pályázat i hirdetmény. 
A budapesti Ferenc József Tanítók Házában 

létesített Apáczai Csere János alapítványi 
helyére ezennel pályázatot hirdetek. 

Ezen alapí tványi hely elnyeréséért folyamod-
ha tnak valláskülönbség nélkül olyan i f jak , akik 
budapesti fő- vagy szakiskolában óhaj t ják ta-
nulmányaikat folytatni és az ehhez szükséges 
e lőtanulmmányaikat kifogástalan magaviselet 
mellett kitűnő eredménnyel végezték. Igazol-
niok kell emellett azt is, hogy a ty juk , illetőleg 
a n y j u k a magyar szent korona országainak 
területén lévő népiskolák bármelyikében mint 
tanító, illetve mint tanítónő működik, vagy 
működött és az „Eötvös-Alap" jótéteményeire 
egyébként is jogosult, azaz annak alapszabály-
szerű kötelességeit teljesített t ag ja . 

A folyamodók kérvényeiket a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi minisztériumhoz (Budapest, 
V., Hold-utca 16. sz.) tartoznak benyúj tani s 
azokat a következő okmányokkal felszerelni: 

1. születési anyakönyvi kivonat, 
2. végzett tanulmányaikról és erkölcsi maga-

viseletükről szóló bizonyítvány, 
3. okirat arról, hogy a „Tanítók Házá"-ba való 

felvételt szülőinek „Eötvös-Alap"-tagsága révén 
jogosan kéri, 

4. vagyoni és családi viszonyaikról szóló hite-
les és kimerítő bizonyítvány, 

5. igazoló okmány arról, hogy bármily oldal-
ról, bármily csekély összegű segélyt vagy ösz-
töndí ja t immár élvez, vagy hiteles írásbeli nyi-
latkozat arról, hogy ilyet nem élvez. 

A felvett i f j ú ezen alapítványi hely alapján 
ingyenes lakást, fűtést, világítást, mosatást, 
felügyeletet és orvosi kezelést fog élvezni. A 
köztartásért azonban köteles az „Eötvös-Alap" 
közgyűlése által mindenkor megállapítandó köz-
ta r tás i díjnak felét fizetni. A köztartásnak az 
intézetben való igénybevétele az ösztöndíjas 
i f j ú r a nézve kötelező. A felvétel csak egy évre 
szól. A pályázati határidő 1924. évi május hó 31. 
Elkésve érkezett vagy kellőképen fel nem szerelt 
kérvények figyelembe nem vétetnek. 

Budapesten, 1924 március hó 24. 
A m. kir. vallás- és közokt. 

minisztertől. 
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KOZLEMENYEK. 
M. kir. közp. statisztikai hivatal. 2515/eln. sz. 

Felhívás. 
A m. kir. központi statisztikai hivatal az 

1923/24. iskolai évre szükséges statisztikai adat-
gyűjtő nyomtatványokat folyó évi április hó-
ban az iskolai felügyelő hatóságoknak (gond-
nokságoknak és iskolaszékeknek) a felügyele-
tük alá tartozó iskolák közt való szétosztás 
végett megküldötte. 

A nevezett hivatal e helyütt külön is felhívja 
az összes elemi iskolai vezetőtanítókat és igaz-
gatókat, hogy ha esetleg valamely okból nem 
kaptak volna nyomtatványt, ez i rán t való ké-
relmükkel elsősorban iskolai felügyelő hatósá-
gukhoz (gondnokság, iskolaszék) fordul janak s 
ha ott nem kapnák azt meg, akkor tegyenek a 
m. kir. központi statisztikai hivatalhoz jelen-
tést, minden esetben azonban akként intézked-
jenek, hogy a statisztikai kimutatások folyó évi 
junius hó 30-ig úgy a statisztikai hivatalhoz, 
mint a kir. tanfelügyelőséghez beterjeszthetők 
legyenek. 

Budapest, 1924. évi május hó 3-án. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter: 
Elismerését és köszönetét fejezte ki: Hat-

vány Endre báró nagybirtokosok, mivel csa-
ládja képviseletében a hatvani cukorgyári 

munkások, valamint a Hatvan községbeli sze-
gény lakósok gyermekeinek felruházására 
negyvennyolc millió (48,000.000) K értékű felső-
ruhát és cipőt osztott ki. Dr. Hirsehné Hat-
vany Irén bárónő, nagybirtokosnak, aki a 
nagygombosi elemi népiskola tanulói között a 
karácsonyfa-ünnepélyen 5,000.000 K értékű ru-
haneműt és szeretet-adományt osztott szét. A 
Magyar Általános Kőszénbánya Bt. igazgató-
ságának, amely a tokodaltárói társulat i iskola 
szegény tanulói részére négymillió korona ér-
tékben egyszáz pár cipőt adományozott. Őrgróf 
Pallavicini Alfonz Károly és neje, született 
Wencklieim Mária grófnőnek, akik a szilvás-
váradi róm. kath. iskola, valamint az uradalmi 
cselédek szegény tanuló gyermekeinek felru-
házására a karácsonyi ünnep alkalmával egy-
milliókettőszázezer korona értékű ruhát ado-
mányoztak. 

Köszönetét és elismerését fejezte ki: Berényi 
Béla máv. üzletvezető, dr. Andrássy Kálmán 
máv.-telepi áll. el. isk. gondnoksági elnök, és 
HetényiLóránd máv. ellenőr, miskolci lakosok-
nak azért a buzgólkodásukért, amellyel az 
ottani máv.-telepi áll. el. népisk. szegénysorsú 
tanulói felsegélyezésére 4,217.571 K-t gyűjtöttek. 

Köszönetét nyilvánította: a Hatvani Keresz-
tény Jótékony Egyesületnek amiér t elsősorban 
a szegény iskolásgyermekek gyámolítására 
készpénzben, terményekben és ruhákban ösz-
szesen kettő millió koronát kitevő adományo-
kat osztott ki. 

Felelős szerkesztő: Körösi Henrik. 
Segédszerkesztők: 

Moravitz Lajos és Berwaldszky Kálmán. 

PÁ LYÁ Z AT O K 
E rovat alatt közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Tiszaeszlár (Szabolcs m.) községhez tartozó 
Szurkostanyán elhalálozás folytán megürese-
dett községi férfitanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Fizetése államsegéllyel, törvényes. 
íjakás~es kert természetben. B-listások és mene-
kültek előnyben. Okmányokkal felszerelt kér-
vények megcímzett és felbélyegzett válaszborí-
tékkal ellátva, a község iskolaszék elnökéhez a 
hirdetés megjelenésétől 20 napon belül kül-
dendők. 

A pécsváradi rk. iskolánál nyugdíjazás foly-
tán megüresedett tanítónői állásra pályázatot 
hirdetek. Javadalma a hitközségtői 9000 K. 
törzsfizetés, megfelelő államsegély, egy tágas 
szoba, előszobával. Határ idő f. évi május 20. 
Kommunizmus és megszállás alatti viselkedés-
ről bizonyítvány szükséges. Az iskolaszéki 
elnök. 

Az akali (Balaton partján) evangelikus 
levitatanítói állásra pályázat hirdettetik. Helyi 
javadalom 35 egység, megfelelő államsegéllyel. 
Pályázatok e hirdetés megjelenésétől tíz napig 
az alsódörgicsei lelkészhez küldendők. 

Szeged sz. kir. város közs. iskolaszéke pályá-
zatot hirdet jogilag megüresedett 9 férfi- és 10 
nőtanítói állásra. Javadalom: a várostól a 
122.000/922. sz. vkm. rendelettel megállapított 
helyi járulék, törvényes lakbér, az államtól a 
nem állami tanítók részére megállapított fize-
téskiegészítő államsegély. A 133.802/922. sz. vkm. 
rendelet alapján az 1922. évi I. t.-c. 24. §-a értel-
mében végeibánás alá vont, valamint az 1922. 
évi június hó 30. nap ja után menekült el. isk. 
tanítók alkalmasságuk és érdemességük esetén 
elsőbbséggel bírnak. A szabályszerűen felsze-
relt kérvények a megjelenéstől számított 15 
napon belül a községi iskolaszékhez — Jerney-
féle ház — nyújtandó be. Azoknak a pályázók-
nak, akik a N. L. 1923. évi 27—29. számába közzé-
tet t pályázati hirdetmény a lapján az állás el-

, nyerése iránt a kérvényüket már benyújtották, 
l i jabban pályázniok nem kell, mert a most 
meghirdetett állásokkal együtt lesznek a múlt-
ban meghirdetett állások is betöltve. A meg-
választottak állásukat 1924. évi szeptember hó 
1-én tartoznak elfoglalni. Szeged, 1924. évi 
április hó 4-én. Dr. Gaál Endre tanácsnok, is-
kolaszéki elnök. 
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A kecskeméti ref. tanítónőképző-intézet a jövő 
1924—25. iskolai évre az I. osztályba 35 tanulót 
vesz fel. A felsőbb osztályokban is van üres 
hely. A folyamodványhoz mellékelni kell a 

folyamodónak: 1. születési-, 2. újraoltási-, 3. 
tisztiorvosi-, 4. hatósági-, 5. a legutolsó iskolai 
I. félévi bizonyítványát. Az intézet internátus-
sal kapcsolatos. Aki az internátusnak is t ag ja 
óhajt lenni, ezt a kérvényben tüntesse fel. Tan-
díj az államilag megállapítottal közel egyenlő. 
Internátusi d í j : havonként egy mázsa búza 
értéke, továbbá az egész évre természetben 5 kg 
cukor, 5 kg zsír, 5 kg bab, 2 kg szappan. J ó 
tanuló és jó magaviseletű leányok a II . fél-
évben kedvezményt, segélyt nyerhetnek. Árva, 
ref. vallású növendékek, szegénységi bizonyít-
vánnyal folyiamodhatnak az intézettel kapcso-
latos Madass-árvaház igazgatótanácsához Bu-
dapest (Kecskeméti Ref. Tanítónőképzőhöz kül-
dendő) ingyenes ellátásért. A folyamodás határ-
ideje június 30. Igazgatóság. 

Iiétszilas község iskolaszéke pályázatot hirdet 
a ha t elemi osztályú tanítói állásra. Javadalom 
a törvényes fizetés államsegéllyel, 1 szoba, 1 
konyha, éléskamra. 600 négyzetöl kert. Kérvé-
nyekhez válaszbélyeg küldendő. Pályázatok e 
lap megjelenésétől számított 15 napon belül 
Tóth Pá l iskolaszéki elnökhöz Rétszilasra (u. p. 
Sárszentmiklós) küldendők. Állás azonnal el-
foglalandó. 

A nyírbátori izr. iskolaszék nyugdíjazás foly-
tán megüresedett államsegélyes igazgató-taní-
tói állásra pályázatot hirdet. Fizetés törvény-
nek megfelelő. Az állásra csak oki. izr. tanítók 
pályázhatnak, akik a héber tudományban já r -
tasak és hitoktatás ellátására is képesek. Pá-
lyázati kérvények f. évi május 20-ig dr. Róth 
Izsó iskolaszéki elnökhöz adandók be. 

Görömböly (Borsod m„ u. p. Hejőcsaba) a 
megüresedett róm. kath. II. tanítói állásra az 
iskolaszék pályázatot hirdet. Fizetése: helyi 
.javadalom, államsegély és lakbér. Az állásra 
nők is pályázhatnak. Az állás a választás után 
azonnal elfoglalandó. Pályázat határ idő e lap 
megjelenésétől számítandó tíz nap. A pályá-
zati okmányok válaszbélyeggel ellátva Főt. 
Scheliga Mihály plébános úrhoz küldendők. 

A berettyóújfalui államilag segélyezett re-
formátus polgári leányiskolánál egy törvény-
szerinti javadalmazással egybekötött rendes 
tanár i állásra pályázat hirdettetik. Pályázhat-
nak reálszakcsoportból képesített protestáns 
vallású nők. Állás lehetőleg azonnal, legkésőbb 
szeptember l- ig elfoglalandó. Kellően felszerelt 
kérvények má jus 20-ig az igazgató-tanács ügy-
vezető elnökéhez küldendők. Dr. Ha jdú Gyula, 
az igazgatótanács elnöke. 

Tolcsvai (Zemplén m.) róm. kath. iskolaszék 
lemondás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 4 érték-
egység, törvényes államsegély, lakás kerttel, 
stóla. Kötelesség díjlevélben. Pályázhatnak oki. 
kántortanítók. Önköltségű orgona- és énekpróba 
választás napján, má jus 20-án, mely napig a 
kommunizmus alat t i magaviseletét is tanúsító 
bizonyítványokkal kellően fölszerelt kérvények 
Főt. Koredkó Ede elnök címére beküldendők. 
Az iskola 4 tanerős. Állás azonnal elfoglalandó. 
Sztareczky Géza ig.-taníté. 

A vaskúti róm. kath. iskolaszék a megürese-
dett róm. kath. kántortaní tói állásra pályáza-
tot hirdet. Az állás javadalma: 15 kat . hold 
föld, ezen föld utáni adót a megválasztott kán-
tortanító tartozik fizetni, 9 öl lágyfa, melyből 
1 öl ostyasütésért adatik, 13 q kétszerbúza, 336 K 
készpénz a község pénztárából havi előleges 
részletekben, a Markovich-féle alapból 420 K 
tőke utáni kamat, a törvényben megszabott 
tanítói államsegély, szabad lakás, mely lakásra 
az iskolaszék fenn ta r t j a magának a szabad ren-
delkezési jogot, hogy azon esetben, ha a jelen-
legi kántortanítói lakásra mint zárdára vagy 
iskolára szüksége van, ezt a r ra felhasználhassa 
és a kántortanítónak más szabad lakást vagy 
lakpénzt ad. Az egyházhatóság által megszabott 
és már régen divó stóla jövedelem. Kötelessége: 
az iskolaszék által kijelölt osztályt vezetni, az 
összes kántortaní tói teendőket elvégezni, a lel-
készeknek a hivatalos funkciókban segédkezni, 
az iskolásgyermekeket, valamint a hívőket egy-
házi énekre tanítani, az i f júsági egyesületben 
a dalárdát vezetni, a betegek gyóntatása alkal-
mával a beteghez a lelkészt elkísérni vagy más 
helyettesről gondoskodni. Kántori teendőkben 
akadályoztatása esetén helyettesről a meg-
választott kántortaní tó tartozik saját költségén 
gondoskodni. A magyar, német és bunyevác 
nyelv tudása megkívántatik. Csak oki. kántor-
tanítók pályázhatnak. Az állás a választás u tán 
azonnal elfoglalandó. Próbaének a pályázókkal 
közölve lesz. Útiköltséget nem térítünk meg. 
Kommün alat t i magatar tás igazolásával ellá-
tott kérvények a hirdetmény megjelenésétől 15 
napon belül Schwerer Ferenc róm. kath. hit-
községi elnökhöz Vaskiít (Bács-Bodrog m.) kül-
dendők. Hitközség. 

Az újszentgyörgypusztai róm. kath. tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: 2 
(kettő) szoba, konyha, istálló, 400 négyzetöl kert, 
államsegély. Kötelesség: I—IV. osztály és az 
ismétlősök oktatása, s minden alkalommal a 
kántori teendők végzése. Pályázati ha tár idő e 
hirdetés megjelenése u t án tíz nap. Kommün 
alatti magatar tás igazolandó. (A pályázó vá-
lasztás előtt, hacsak lehet, mutatkozzék be sze-
mélyesen.) Róm. kath. iskolaszék. Tiszaszent-
imre (Szolnok megye). 

Próiiayfalvai rk. iskolaszék pályázatot hirdet 
alsótelepi iskolánál tanítói (férfi) állásra. Java-
dalmazása: lakás s a rendes államsegélyes fize-
tés. Kötelessége akadályoztatás esetén a kántor t 
helyettesíteni, az alsótelepi iskolában istentisz-
telet alatt a népéneket vezetni, végül, ha a 
templom az alsótelepen felépül, köteles a kán-
torral lakást cserélni. Kommunizmus alat t i 
magatartás és illetőség igazolandó. Kántorké-
pesítéssel bírók, B-listások, menekültek előny-
ben. Kérvények a hirdetés napjától 14 napon 
belül esperesi hivatalnak. Kecel küldendők. Az 
állás mielőbb elfoglalandó. Csiszár Géza plébá-
nos, iskolaszéki elnök. 

A balatonberényi róm. kath. iskolaszék az 
iijonnan szervezett I I I . tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalma: törvényszerű. Köte-
lességek: díjlevélben. Menekültek és B-listások 
alkalmasság esetén előnyben. Pályázhatnak 
nőtlen férfitanítók, kik kántorizálni tudnak. 
Pályázatok válaszborítékkal és bélyeggel el-
látva az iskolaszék címére küldendők. Hatá r idő 
e pályázat megjelenésétől ha t nap. Iskolaszék.. 
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Pályázat a bökönyi (Szabolcs vm.) reformá-
tus előkönyörgő kántortauítói állásra. J a v a -
dalom: lakás, melléképületekkel, 3 kat. hold 
kertföld, 216 kor. az egyházmegyei pénztárból, 
stóla, államsegély. Kötelessége I—VI. oszt. ve-
gyes iskola vezetése egyházkerületi tan terv 
szerint, vasárnap és ünnepnapokon isteni tisz-
telet tartása az imaházban. Személyes megjele-
li és kívánatos, a megválasztott útiköltsége 
megtéríttetik. Pályázati határ idő május 26. 
Állás azonnal elfoglalandó. Eddigi magatar-
tás t is igazoló és okmányokkal felszerelt kér-
vények válaszbélyeg csatolásával a református 
lelkészi hivatalhoz Geszterédre küldendők. 

A gyöngyöspüspöki róm. kath. iskolaszék 
kántortanítói ál lásra pályázatot hirdet. Fize-
tése: Lakás udvar ra l és kert tel természetben. 
Húsz katasztrális hold föld, két öl tűzifa, pár -
bér és stóla. Kötelességek a díjlevél szerint. 
Pályázati határ idő május hó 24-én. Válasz-
tás május hó 27-én. A kellően felszerelt 
folyamodványok Gyöngyös ferencrendi zárda, 
küldendők. A kommün alatti viselkedés igazo-
landó. Az okmányok esetleges visszaküldésére 
bélyeg mellékelendő. 

A mátészalkai ref. iskola tanítónői ál lására 
pályázat hirdettetik. Fizetés: minimális helyi 
javadalom, államsegély, törvényes lakbér. Pá-
lyázati okmányok 10 napon belül iskolaszékhez 
küldendők. 

Jászberény-porteleki róm. kath. ikolánál 
megüresedett kántortanítói á l lásra pá lyázha t 
nak jóhangú külön kántori képesítéssel is bíró 
férfitanítók. Tanítói fizetés törvényszerű, kán-
tor i teendőkért külön stóla. Lakás természet-
ben kerttel. B-listások egyenlő képesítés esetén 
előnyben. Kérvény — melyhez a kommün ala t t i 
magatar tás t igazoló hatósági bizonyítvány is 
csatolandó, válaszbélyeges borítékkal a róm. 
kath. iskolaszék elnökéhez küldendő, a lap 
megjelenésétől számított négy héten belül. 

Kisvárda izraelita iskolaszéke az ú jonnan 
szervezett és eddig lakáshiány miatt be nem 
tölthetett IV—V. tanítói ál lásra pályázatot hir-
det. Fizetése: helyi javadalom, államsegély, lak-
bér törvény szerint. Pályázhatnak menekült 
vagy B-listás férfitanerők, kik a héberben kellő 
jártassággal bírnak. Egy családos tanítónak 
szeptemberre lakás biztosítva. Állás a válasz-
tás után azonnal elfoglalandó. Kellően felszerelt 
kérvények e hirdetés megjelenésétől számított 
15 napon belül dr. Szőke Sándor iskolaszéki 
elnökhöz küldendők be. 

A semjénházai (Zala megye, up. Murake-
resztúr) községi iskolaszék, az újonnan szerve-
zett II. férfitanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalma a törvény szerinti fizetés és lakbér. 
Pályázati határ idő a hirdetmény megjelenésé-
től számított 15 nap. Menekültek és B-listások 
előnyben. Kommün alatti magatar tás igazo-
landó. Iskolaszék. 

Szakoly (Szabolcs m.) gör. kath. iskolaszék 
újonnan szervezett II. tanítónői állásra má jus 
hó 30-ig pályázni lehet. Kellően felszerelt kér-
vények a nyirgelsei (Szabolcs m.) gör. kath. lel-
készi hivatalhoz küldendők. Állás azonnal el-
foglalandó. 

Tiszaadonyi ref. egyház pályázatot hirdet 
kán tortanítói állásra. Javadalom: Törvényes 
lakás melléképületekkel, megfelelő kerttel. 23 
kat. hold 401 négyszögöl elsőosztályú szántó-
föld, melynek adóját egyharmadrészben az egy-
ház űzeti. 48 véka búza, 16 véka rozs, 4 véka 
tengeri természetben vagy folyó árban, 8 öi 
fának egyházmegyeiieg megállapított váltság-
ára. Temető egyharmadrészének fűtermése. 
Stóla egyházkerületi szabályzat szerint. Ál-
lamsegély. Kötelessége: I—IV. mindennapos 
iskolások, ismétlő iskolások tanítása egyház-
kerületi tan terv szerint. Kántori teendők vég-
zése. Kanonikus órákon és lelkész akadályozta-
tása esetén templomi szolgálatok teljesítése — 
presbiteri jegyzőkönyv vezetése, énekkar, i f jú-
sági egyesület szervezése, vezetése. — Pályázni 
óhajtók kérvényeiket — oklevél, keresztlevél, 
forradalom és kommün alatti magaviseletet 
igazoló hatósági bizonyítvány, erkölcsi bizo-
nyítvánnyal felszerelve — 3000 korona posta-
bélyeg csatolásával küldjék be a jelenlegi fel-
ügyelő lelkészhez: Tiszavidék, u. p. Tiszaszalka. 
— Menekült és B.-listás tanítók egyenlő minő-
sítés esetén előnyben részesülnek. Pályázók 
énekpróbára saját költségükön megjelenhetnek. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Pályázati határ-
idő a hirdetés megjelenésétől 15 nap. Behro 
Gyula felügyelő lelkész. 

A gyulaji (Tolna m.) öttanerős kath. iskolába 
tanító szükséges. Javada lma iskolafenntartótól 
törvényszerű helyi járulék, egy szoba legszük-
ségesebb bútorral, fűtéssel. Törvényes lakbér a 
szoba beszámításával kertilletmény váltság. 
Kötelmei díjlevélben. Kántorságban jártasak 
előnyben. Kommün ala t t i magaviselet igazo-
landó. Határ idő hirdetés megjelenésétől 15 nap. 
Válaszbélyeg mellékelendő. Iskolaszék. 

A baskói újonnan szeívezett II. tanítói ál-
lásra pályázat hirdettetik. Fizetés törvény-
szerinti. Kommunizmus alatti magatar tás iga-
zolandó. Pályázhatnak tanítók és tanítónők. 
Válaszbélyeges borítékkal fölszerelt kérvények 
Gör. kath. iskolaszéki elnök, Baskó, up.: Bol-
dogkőváralja címre küldendők má jus 25-ig. 

Besenyszög község iskolaszéke pályázatot hir-
det Alsószászberek-pusztán megüresedett taní-
tói állásra. Javadalma: törvényszerű fizetés, 
lakbér, kertilletmény-váltság. Szabályosan fel-
szerelt kérvények m á j u s 20-ig Ambrus László 
plébános, iskolaszéki elnökhöz küldendők, Be-
senyszöre (Jász-Nagykún-Szolnok megye). 

Kisszékelyi (Tolna m.) rk. elemi iskolánál 
III. sz. taní tói állásra máj . 20-ig pályázhatnak 
kántoriakhoz értő iféríitanítók. Megválasztott 
szükség esetén kántor t helyettesíti. Kommu-
nizmus alat t i magatar tás igazolandó. Állás 
junius 5-ére elfoglalandó. Rk. Iskolaszék. 

A karcagi orth. izrael. hitközség nyugdíjazás 
folytán megüresedett azonnal betöltendő állam-
segélyes tanítói állásra pályázatot hirdet . Pá-
lyázhatnak oly férfitanítók, akik a vallásokta-
tásra képesek. Kérvények: kor, családi, tanul-
mányi, politikai magatar tás t igazoló okmá-
nyokkal felszerelve, az izr. iskolaszék címére 
küldendők. Pályázati határidő 1924. május 25. 
Egyenlő minősítés esetén menekült vagy B-lis-
tás előnyben részesül. 
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A jászalsószentgyörgyi róm. kath. elemi nép-
iskolánál üresedésben levő tanítónői állásra pá-
lyázatot hirdetünk. Javadalma: a kezdő fizetés 
40 százaléka, valamint törvényszerű lakbér az 
iskolafenntartó községtől; többi államsegély. 
Köt^pssége: díjlevél szerint. Pályázati határ-
idő e lap megjelenésétől számított tizenöt nap. 

A bolhói községi iskolánál a IV. osztálytaní-
tói állásra az 1—2. számban hirdetet t pályázat 
újból hirdettetik. Határidő megjelenéstől 14 
nap. Iskolaszék. 

A mórágyi (Tolna m.) református németajkú 
egyház pályázatot hirdet elhalálozás folytán 
megüresedett kántortanítói állására. Java-
dalma: 3 szobás lakás konyhával gazdasági és 
egyéb melléképületekkel. 18 köböl rozs, 7 köböl 
morzsolt kukorica, 28 kg marhahús, 28 kg só, 
8-4 kg faggyú, 8 öl kemény hasáb-tűzifa ház-
hoz szállítva. Minden háztól egy fej káposzta, 
0 5 liter bab, 4:2 liter bor. Házak száma 300. 
Konyhakert, kenderföld, szántóföld 7 darab-
ban mintegy 6 kat. hold, melyből 800 öl oltl 
ványszőlő. 1900 ölet az egyház munkáltat , vető-
magot azonban a tanító ad. Malomfuvar stb. 
Államsegély nincsen. Kötelessége az V—VI. 
vegyes osztály vezetése, a kántori teendők 
végzése, lelkész helyettesítése, egyházi ének-
kar vezetése stb. Pályázhatnak református 
vallású kántori képesítéssel bíró okleveles ta-
nítók, kik a német nyelvet szóban és Írásban 
bírják. A kommün alatt, tanúsí tot t magatar-
tás az illetékes lelkész által is aláír t helyható-
sági bizonyítvánnyal igazolandó. Pályázati 
határidő e hirdetés megjelenésétől számított 
10 nap. Pályázati kérvénnyel alólirotthoz kül-
dendők. Szakács Imre ref. lelkész. 

Kiskunfélegyházi róm. kath. iskolaszék két 
belterületi, illetve két tanyai tanítói ál lásra, a 
hirdetés megjelenésétől számított 8 napon 
belül pályázatot hirdet. Szabályszerűen felsze-
relt kérvények Zámbó Dezső iskolaszéki elnök 
nek küldendők. 

Acsorvási róm. kath. iskolaszék a megürese-
dett hetedik — államsegélyes — tanítói ál lásra 
pályázatot hirdet. Fizetés törvényes, lakbér. 
Tanítókötelessége az iskolaszék által kijelölt 
osztályt, az ismétlősöket, az összes fiúknak heti 
két órában tornát, az i f júság i egyesületnek 
heti egy órában éneket taní tani ; kántor t be-
tegsége, hivatalos akadályoztatása, szabadsága 
esetén helyettesíteni, mely alkalommal stóla 
helyettesé. Kántoriakban való jártasság meg 
kívántatik, miér t is a választásnál a személyes 
megjelenés ajánlatos, mert próba ének lesz. 
Utazás és egyéb költséget nem térítünk meg. 
Válaszbélyeg csatolandó. Pályázati határ idő 
május 29. Választás május 30. Jelöltünk nincs. 
Plébánia Csorvás (Békés m.) 

Az ikervári róm. kath. iskolaszék pályázatot-
hirdet a halálozás által megüresedett kántor-
tanítói állásra. Javadalma 58 buzaegységre 
van értékelve. Kötelességei díjlevél szer in t A 
község közgzdasági ás szociális életében való 
intenzív részvétel elengedhetetlenül szükséges. 
Kellően felszerelt kérvények válaszbélyeggel 
ellátva legkésőbb május 25-ig Kováts Lajos 
plébános címére Ikervár, Vas megye külden-
dők. A pályázók együttes énekpróbája a vá-
lasztás nap ján június 3-án délelőtt lesz. Sze-
mélyes megjelenés nem díjaztat ik és útikölt-
ség me^ nem téríttetik. Az állást 1924 szeptem-
ber 15-en kell elfoglalni. 

H I R D E T É S E K 
A hirdetésekben közöltekért a szerkesztőség nein vállal felelősséget. 

Mely fenyvesvidéki tanítónő osztaná meg ott-
honát a nyári hónapokon egészséges, pihenni 
vágyó áll. tanítónővel. Levelek kiadóba üdülő 
jelige alatt. 

Róm. kath. segédkántort keresek. Megélhetés 
biztosítva. Ajánla tokat képesség és igény meg-
jelölésével Tóth Lajos kántorhoz kérem Hód-
mezővásárhelyre. 

II. és III. elemista magántanuló leányaim 
mellé keresek perfekt német középkorú tanító-
nőt, aki a vizsgára való előkészítésen kívül 
teljes gondozásukat is vállalja. Írásbeli aján-
latokat kérek a feltételek feltüntetésével. Nagy 
Gyula, Mezőgazdasági Rt. igazgatója, Budapest, 
IV., Párizsi-utca 2. 

Cserél állami tanítónő 16 tanerős iskolától, 
vasúti állomás mellől városi vagy falusi álla—i 
iskolához. Laskay Jul iánná tanítónő. Nagy-
ecsed, (Szatmár vármegye). 

Három éves kisleányka mellé keresek intelli-
trens, lehetőleg németül beszélő kisasszonyt, aki 
a háztartási teendőkben is segédkezne. Aján-
latok fizetési igény megjelölésével Dukesz 
papírkereskedésbe. Szombathely, küldendők. 

Két gyermekem mellé keresek jobb házból 
való leányt, azonnali belépésre. Német nyelv-
ben jártasak előnyben részesülnek. í rásbel i 
a jánlatokat Weltner Mór kereskedőhöz. Szom-
bathely, Erzsébet királyné-út 22. 

Harmóniumok házi, iskola, dalárda és ká-
polna részére (korlátolt mennyiségben, míg a 
készlet tart). Hörl Nándor Budapest, II., Török-
utca 8. 

Csere. Budapesttel kitűnő összeköttetéssel 
bíró nagyközségből, szép lakással, egészséges 
hegyesvidékre cserél állami tanítónő. Esetleg 
páros csere is lehetséges. Albertiirsa, Pest 
megye. Karay Irén. 

Három polgári és egy elemi népiskolai 
magántanuló tanítása s levizsgáztatásához 
róm. kath. taní tót vagy polgári iskolai t anárnő t 
keresek. Fizetése: lakás, ágyneműn kívül teljes 
ellátás és 75 kg búza ára havonként. A nyári 
szünidő alatt is alkalmamznám ellátás mellett. 
Bucsai Imre községi jegyző, Gyöngyöstarján. 

Zongora, német és kezdő francia tudással 
állami tanítónő július és augusztus hónapokra 
pusztára gyermekek mellé ajánlkozik. Levelek 
kiadóba nyaralás jelige alatt. 
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Állást keres szegény tan í tó je lö l t Elvállalna 
jobb családnál nevelői állást vagy ref. k á n t o r 
helyettesítését, kisegítését. Leveleket továbbí t 
Lessó Gyula állj tanító, Kiskúnhalas , P i r tó -
puszta. 

Melyik vidéki tanító-család adna két fővárosi 
tanítónőnek n y á r r a ellátást vagy lakást, eset-
leg szerezne az ot tani községben. Válasz levél-
ben. Cím: Szabó Katalin, Budapest , Szigony-
utca 14. I. 12. 

Róm. kath. nőt len segédkántort keresek, ágy-
neműn kívül te l jes ellátással. Kellemes m a g a s 
tenor hang előny, zenei képzettség és hang-
miőség jelezendő, fizetés megegyezés szerint 
Loser kántor- Sa lgó ta r ján . 

Cserélek r e fo rmá tus iskolától férfivel vagy 
nővel a főváros közelébe esetleg bárhova. I t t 
szép lakás fenyvessel. Cím a kiadóhivatalban. 

Keresek j óka rban lévő harmóniumot meg-
vételre, ár és gyá r tmány megjelölésével. Zá-
bori Záborszky Ká lmán kántor taní tó , Tamás i 
(Tolna vm.) 

Cserélek Budapes t mellől bármily uapyobb 
helyre. Pi l i svörösvár Mihalicska Aranka áll. 
óvónő. 

Cserél á l lami tanító tolnamegyei nagyköz-
ségből. Ajánla tok „Dunántúl" jeligére a 
kiadóba. 

Urileányt keresek öt éves fiam és két és fél 
éves leánykám mellé, aki velük szeretettel fog-
lalkozna. Családtagnak tek in t jük . Velez, Krisz-
t ina-körűt 8. Budapest . 

Családtalan óvónőt keresek négy éves kis 
gyermekem mellé. Díjazás kölcsönös megál la-
podás szerint. Oly egyének, kik hosszabb időre 
kötik le m a g u k a t előnyben részesülnek. Sze-
mélyes, vagy írásbeli megkeresések: Dr . Neu-
bauer Ferenc orszgy. képviselő. Kaposvár , 
Eszterházy-út 35 cím alá kéretnek. 

Cserélek Kiskőrösről , férfivel vagy nővel. 
Helyben polg. fiú- és leányiskola. Cím a kiadó-
hivatalban. (862) 

Biztos és szép mellékjövedelemre tehetnek 
szert azok a taní tók, akik a Magyar-Holland 
Kultúr-Gazdasági Rt,-nál. V I I I l Üllői-út 4. sz. 
alatt, jelentkeznek. 

Tanítót vagy tanítónőt keresek vidékre egy 
fiúhoz, kit első polgár i ra előkészít, fizetés meg-
egyezés szerint, Címet megad ja a kiadóhivatal . 

Budapesti tanítónő a nyá r i idényre á tengedné 
vidéki kar tá rsnőnek lakását , esetleg m i n t 
nyugdí jas tanítónővel továbbra is t á r su lna . 
„Egyedülálló" jel igére a kiadóba. 

Csepelről lakássa l cserél áll. tanítónő. Ste-
gena. 

Cserél alföldi városból (fővonal mentén) Pest 
közelébe áll. tanítónő. Ki s s Ju l ianna , Budapest , 
Üllői-út 119, IV. 67. 

Harmónium eladó, ha t regiszteres, teljesen ú j 
ál lapotban, elsőrendű kivitelű. Budapes t^ IV, 
Havas-utca 1, IV. em. 1. Kurzre i ter . 

Cserél vi l lanyvilágítással és kert tel ellátott 
gyönyörű természetbeni lakással bíró állami 
óvónő, hasonló vasú tment i helyre. Benedek 
Arnoldné, Maklár, Heves megye. 

Kartársak! Ki szerezne olcsó nyaralóhelyet 
vízpart i községben fővárosi taní tópárnak, egy-
éves gyermekkel. Szoba, konyhára lenne szük-
ségem, te l jes felszereléssel. Közvetí tésért az 
illetőt kántor iakban helyettesíteném. Cím: Mi-
hálovits, Budapest , V I I I , Baross-utca 89, I I I . 8. 

Cserél áll. tanítónő, középiskolákkal bíró, fő-
vonalment i városból, esetleg kisebb helyre is, 
férfikollégával is. Megkereséseket: „Cserélek" 
jeligére a kiadóhivatalba kérek. 

Ajánlkozom bármelyik re formátus egyházhoz 
kisegítő tanítónak vagy kántornak, esetleg 
nevelőnek tehetősebb családhoz. V a r g a Lajos 
tanítójelölt , Debrecen, Hortobágy-u. 3. 

Róm. kath. segédkántort keresek. Fizetési 
igény, képzettség, életkor bejelentendő. Khirer 
József, Szentes. 

Meghívó. Somogy vármegyei Általános Ta-
nítóegyesület marcali-i já rásköre évi rendes 
közgyűlését május 13-án Marcaliban t a r t j a 
meg, melyre a tagok s a tanügy b a r á t j a i tiszte-
lettel meghivatnak. Tárgysoroza t : 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Mult gyűlés jegyzőkönyvének fel-
olvasása. 3. Németh József felolvas. 4. Minta-
taní tás mértani ismeretekről, t a r t j a : Nádor 
Zoltán. 5. Pénztárosi jelentés. 6. Indí tványok. 
Külön, névre szóló meghívó nem fog küldetni. 
Az elnökség. 

Rieger Ottó orgonagyár 
BUDAPEST, 

X., SZIGLIGETI-U. 29. 
(Rákosfalva). Tel. J. 93-45. 

UJ ORGONÁKAT, 
valamint homlokzat-sípok 
szállííását és orgonajaví-
tásokat m é r s é k e l t árban, 
szakszerű és művészi kivi-

telben elvállalunk. 
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Műkedvelő 
és iQúsági színdarabok: 

Bakács Tibor dr.: Az egyetlen. N é p d r á m a 3 felvo-
násban 2'— 

Csite Károly: Legényfurfang. Népszínmű 3 felvo-
násban 2'— 
Tóth Lidi. Népszínmű 1 fe lvonásban 2'— 
Piros alma. Népszínmű 3 fe lvonásban 2'— 
A bíró leányai. Fa lus i v í g j á t é k 3 fel-
vonásban 2.— 
Leánycsel. Fa lu s i v í g j á t é k 3 felvo-
násban 2'50 

Géczy István: Ki a legény a esárdában. Fa lus i ko 
média 1 fe lvonásban —.60 
A pápai diákok. Ünnepi j á t ék Petőfi 
életéből —.60 
A gyüttment. Fa lus i tö r t éne t 1 kép-
ben —.00 

^ Borban az igazság. (Fa lus i komédia) —.60 
Gulyás József: Bujdosók. Hazaf ias szín j á t ék 1 fel-

vonásban —.60 
üyökössy Endre: Gyermekszinház. 6 kis sz ín já ték 

gyermekeknek 1.50 
Hazafias Színpad. 4 egyfe lv . darab 
i f j ú s á g i (iskolai) és műkedvelő i elő-
adásokra 4.— 

Muraközy Gyula: Mama mesél. Gye rmeksz ín j á t ék . - . 3 0 
Okos Gyula: A jó gyermekek várják Jézust! VaU 

lásos gyermeksz ínmű —.50 
Vályl Nagy Géza: Angyali vigasz. Karácsonyi já ték 

1 fe lvonásban . Zenéjét szerezte Mur-
gács Kálmán 3.— 

Volth György: Jézus. Mys te r ium. 3 j á t é k b a n . . . 1.50 

ISMÉT KAPHATÓ: 
Danóczy Antal: Hazaszeretet. (Tizenegy a lkalmi 

. beszéd) 2.— 
A szorzószám 1924 ápr i l i s 16-án 5500. K 1.— a lapár tehát 
5500 koronával egyenlő. Pos ta i szállítáB csak utánvét te l , 

az érvényes napi ár a l ap j án t ö r t é n h e t i k . 

Kókai Lajos könyvkereskedése 
B u d a p e s t , I V , K a m e r m a y e r K á r o l y u t c a 3. 

EmmK 

ORGONA 
harmóniumzongora 
bármilyen javítását és hangolását, 
valamint homlokzat* és egyéb sípok 
pótlását legjutányosabb árban esx» 

közöl 
P O B U D A JÓZSEF 
RÁKOSPALOTA, Iskola-u. 106 

' Munkám szakszerű végzését és pontos* 
"I ságát több egyház ajánlóleveleivel tudom 

igazolni. 

ISKOLAPADOK, TORNA-
ÉS JÁTÉKSZEREK, ATHLÉ-
TIKA1 CIKKEK, BÚTOROK 

GYÁRA 

LOPOS GYULA 
B U D A P E S T , ü l , B é c s i - ú t 8 5 . s z á m . 

TELEFON 113 44. 
Költségvetéssel és ár jegyzékkel dí j -

mentesen szolgálok. 
„ Z A N N " R E N D S Z E R Ű I S K O L A P A D O K . 

Az üzemembe beolvadt Feiwel-féle iskola, 
padgyár összes padmintáínak gyártása. 

A Z E L E M I N É P O K T A T Á S 

ENCIKLOPÉDIÁJA 
Szerkesztette : 

KÖRÖSI HENRIK ÉS SZABÓ LÁSZLÓ 
H á r o m k ö t e t 

Ára díszes és tartós kötésben 
2 2 0 . 0 0 0 korona. 

Megrendelhető 

négyhavi részlettörlesztéssel is 
K E L E M E N D. é s T Á R S A 

könyvter jesztési vá l la la tánál 
B U D A P E S T , I V , E g y e t e m . u t c a 4 . s z á m . 

A z E l e m i N é p o k t a t á s E n c i k l o p é d i á j á b a n 
össze vannak foglalva m i n d a z o k a pedagógiai 
és közigazgatási ismeretek, melyekre egy mos 
dern magyar néptaní tónak szüksége van. Te» 
k in tve a magyar pedagógiai i roda lom felette 
szegényes vo l tá t — kü lönösen a népoktatás 
terén — mél tán mondha t juk , hogy ez az En* 
c ik lopedia hézagot póto l s hatalmas eszköze 
lesz a nép tan í tó munkájának. 



40 Néptanítók Lapja 15—16. szánig 

ISKOLAI FALITÉRKÉPEK 
Dr. Kogutowicz Károly egyetemi tanár: 

Magyarország politikai falitérképe 
a tr ianoni békekötés elótt és után. 

Mérték l s 500.000. N a g y s á g a 120X190 cm. 
Készítette a M . Kir. Ál lami Térképészet . 
Miniszteri engedélyezés száma 37995/1922. 
Ez a t é r k é p t e l j e s e n ú j r e n d s z e r ű p o l i -

t i k a i f a l i t é r k é p . 
Á r a : fe lvonat lanul . . . . K 50.000 
vászonszegélyekkel, összehaj th . „ 120.000 
lécekkel 150.000 
G e r g e l y E d e s Magyarország ezeréves sorsa. (Törté* 
nelmi falitérkép.) Ára felvonatlanul 16.500 korona, 

vászonszegéllyel, lécekkel 55.000 korona. 
Kaphatók még: Magyarország hegyrajzi, Európa 
polit ikai, Európa hegyrajzi, Északamerika, Dél* 
amerika, Ausztrália, Afr ika, Ázsia, A Föld képe fél; 
tekékben (Planiglobus), Baranya*, Pest*, Somogy*,Vas*, 
Sopron* és Veszprémmegyék iskolai fali térképei; 
Európa pol i t ikai, Magyarország poli t ikai, Magyar* 
ország hegyrajzi és az összes megyei kézi térképek. 

Árváltoztatások joga fenntartva 1 

K Ó K A I L A J O S k ö n y v k e r e s k e d é s e 
Budapest IV, Kamermayer Károly-utca 3 . sz. 

ELADÓ 
UJ ORGONA 

és 

Fittler Sándor 
Orgona-, orgonasíp- és 

h a r m ő n i u m k é s z í t ő v á l l a l a t a 
P E S T E R Z S É B E T 

Erzsébe t -u tca 23. s z á m . 
Vál la l ja modern új o r g o n á k ké-

szítését művészi kivitelben. 
Régt orgonák átalakítását és ja-

vítását . 
Mindennemű orgonas ípok speci-

ál is készítését és száll í tását . 
Szívó- és nyomórendszerű h a r -
m ó n i u m o k készítését és javítását . 
Költségtervezettel készséggel szolgálok. 

A I a p l t t a t o t t 1910-ben. 

Váradi Miklós és társa Barakovits 
m ü o r g o n a i é p i t ő k 
RákospalotaeÚjfalu 

(Budapest mellett) 
K l a p k a György-utca 52. 
Készítünk pneumatikus és elektromos 
rendszerű orgonákat báimilyen nagy-
ságban és kivitelben. Ú||jyszintén mo-
dern gépezetes orgonákat .Mmdennemű 
orgonasípokat és elektromos fujtató-
berendezéseket stb. Vállalunk javításo-
kat, átépítést, tisztítást, hangolást és 
orgonák jókarbantartását. Tervekkel és 
költségvetéssel készséggel szolgálunk. 

egy 8 szóló és 4 mellékválto* 
zatú, a jelen kor igényeinek 
teljesen m e g f e l e l ő modern 

műorgona ? építőknél 
RÁKOSPALOTA 

ORSZÁGH SÁNDOR 
ES FIA 

orgona- és harmoníumgyár 
R á k o s p a l o t a - Ú j f a l u 
E ö t v ö s u t c a 93. s z á m 

Budapest mellett 
a nyugat i pályaudvartól a C 

kocsival a végállomásig. 

Alapíttatott 1861-ben. 
Vállal éj orgonákat, homlokzatsípokat, 

Lorgona-átépítésoket (v i l lanyeríre, cső-
rendszerre), művészi kivitelben. 

Magyar Tudományos Társulatok Sajtóvállaiata Rt. Budapest. Múzeum-körűt 6. — Igazgató : Szabó T . István. 
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Néptanítók Lapja 
Szerkeszti és kiadja a magyar királyi vallása és közoktatásügyi minisztérium. 

SZERKESZTŐSÉG : M. kir. vall.- és közokt. miniszt. 
Budapest V, Báthory-u. 12. III. em. 20. — Tel.: 68-18. 

KIADÓHIVATAL: M. Tud. Társ. Sajtóvállalata Rt. 
B u d a p e s t VIII, M ú z e u m - k ö r ű t 6. — T e l . : J. 72-06. 

Megkaphatja minden elemi népiskola, tanító-és kisdedóvóképzőintézet, 
nemkülönben valamennyi egyházi főhatóság, tanfelügyelőség és tanfel-
ügyelői kirendeltség. A lap megküldése iránti kérelmek az elemi népiskola 
fennállását igazoló s az illetékes tanfelügyelő által láttamozott községi 
előljárósági bizonyítvánnyal együtt a Néptanítók Lapja szerkesztőségé-
hez (Budapest V, Báthory-utca 12. III. em. 20.) küldendők. A helység 
(a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár: Negyedévre 10.000 K. — Egyes szám ára minden 
megkezdett Iv után 700 K. Negyedévnél több időre előfizetést nem 
fogadunk el. — Az előfizetési díjak akiadóhivatalba küldendők. 
Hirdetések Árszabása: Pályázati apróhirdetések: Hivatalos 500 K, 
magán 750 K szavankint. Üzleti hirdetések díjszabás szerint. — A hir-
detési dijak a kiadóhivatalnak előrefizetendők és a hlrdeté ek 
szövege is oda küldendő. — Kéziratokat nem adunk vissza. 

T A R T A L O M . : A z iskola egyénisége. (Fináczy Ernő egyetemi tanár e lnök i m e g n y i t ó beszédének gondolaté 
menete.) — Mittner Zoltán: A z olasz taní tóképzők új tanterve. — Geöcze Sarolta: A közgazdaságtan és társas 
da lomtan módszere. — A külföldi tanügyi lapokból: A z angol nép isko lák statisztikája. — Egy svéd tanár cikke 
az amerikai isko lákró l . — A fö ld ra jz tanítása képek segítségével. — Hirek: T ó t h Lajos ál lamti tkár ünneplése. — 
Pályázat pedagógiai tétel kidolgozására. — E g y m i l l i ó korona pá lyad í j Gárdony i Géza életrajzára. — A Népta« 
n í tók Lapjáért. — Egyesületi élet. — Irodalom. — Ismeretterjesztő. Barcsai Károly: K a n t Immánuel. — Békefi Jót 

zsef: A magyar dal. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A Z I S K O L A E G Y É N I S É G E . 
— Fináczy Ernó egyetemi tanár e l n ö k i megnyitó beszédének gondolatmenete. — 

(Tartotta 1924 május 11'én a Magyar Pedagógiai Társaságnak közgyűlésén.)* 

Az első kérdés, melyet a köznevelés á ta lakí-
tására i rányuló eszmék, tervezgetések, jelsza-
vak sokaságában fel kell ve tnünk : váj jon van-e 
szükség a köznevelés terén ú j alkotásra, s lia 
igen, a nagy összefoglaló r e f o r m alkalmával 
nem fogunk-e tudatosan vagy öntudat lanul le-
rombolni olyat, ami megfoszt ja az iskolát érté-
kes hagyományok zománcától? 

A re formot mindenesetre úgy kell meg-
alkotni, hogy egyetemes közérzést hozzon létre, 
de a d j a meg a lehetőségét az egyéni érvénye-
sülésnek is, vonatkozzék ez a k á r személyekre, 
aká r intézményekre. 

E két elv kiegyeztetése módfölött nehéz. 
Intézményesen kell biztosítani a műveltség-
nek azonos szellemét, de úgy, hogy a közös 
célok megmunkálásának fe lada ta ki ne zár-
hassa azt, ami egyéni sa já tosságánál fogva 
egyedül biztosí that ja a közműveltség anyagá-
nak nemcsak puszta á tadását , hanem tovább-
fejlesztését is. 

Az előadó ezúttal a problémának azzal a 
részéve] foglalkozott, mely ebben a kérdésben 
re j l ik : miképen szerveztessenek meg intézmé-
nyeink a kettős cél érdekében s hogy miképen 
valósulhat meg köznevelési intézményeinkben 
az egyéni karakter1? Reámuta t a régi, fe j le t t 
ku l túrával dicsekvő nyugat európai államok 
közül Angliái-a, Franc iaországra és Német-
országra. Előbbi két államnak iskolai rendszere 
t ipikusan m u t a t j a az iskolai szervezés és igaz-

* A beszédet egész ter jedelmében a M a g y a r l ' edngot ' ia 
legközelebb megje lenő száma fogjn közölni . 

gatás módjában érvényesülő kétféle álláspont 
különbségét. 

Angl iában az á l lamkormány kímélettel visel-
tetve az angol t á r sada lma t jellemző önrendel-
kezés i r án t , szabad mozgást és a he ly i társa-
dalmi erők au tonómiá já t biztosítja a népokta-
tási intézetekben s a középiskolai ok ta tás terén 
is, mely utóbbi máig sincs országosan szer-
vezve. Mindenik iskola egy-egy jellemzetes 
egyéniség. 

Franciaországban m á s a helyzet. Az iskolai 
szervezésben és közigazgatásban a szívós bü-
rokrat izmus a jellemző. Sehol annyi egyetemes 
érvényű, azaz minden iskolára kötelező sza-
bályzat, rendelet nincsen, mint itten. Mindenki 
tudja és végzi kötelességét, de munkásságá-
nak n incs egyéni vonása s így v a n ez az 

intézményeknél is. 
Az angol és f rancia köznevelés ké t véglete 

között középhelyet elfoglaló Németországot 
vizsgálva, a porosz középiskolákra vonatkozó 
hivatalos statisztikából meg lehet á l lapí tanunk, 
hogy i t t is ma már t á g tere van annak , hogy 
az iskolák egyénisége bizonyos mér ték ig érvé-
nyesülhessen. Az egységes jogosítás dacára 
további differenciálódásnak néznek eléje a 
porosz középiskolák. 

Ha a kérdést hazai viszonyaink szempontjá-
ból s különösén iskoláztatásunk fejlődésének 
látószögéből vizsgáljuk, mindenekelőtt meg-
á l lapí tha t juk , hogy a vi lágháború előtti évtize-
dekben köznevelésünk intézményei lassanként 
mindinkább nivellálódtak, mert a kormányok 

I * " í i i í j 
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a nemzeti egység érdekében kénytelenek voltak 
az állami befolyást mindinkább erősíteni, ami 
az egyformásítás bizonyos mértéke nélkül nem 
történhetett meg. 

Ma más művelődési politikára van szüksé-
günk. Hazánk megcsonkításának következe 
ményeképen a szó szoros értelmében nemzeti 
állammá lettünk. Nincs tehát szükség a 
nagy egyformásításra. Ma lehetséges, hogy 
a nagy közös célokon belül, melyek a 
nemzeti összetartás és egység tuda tá t biz-
tosítják, bizonyos nemesebb indítékoktól ve-
zetett szabadabb mozgás engedtessék, hogy 
némi egyéni színezete legyen annak, amit a 
norma megszabott. Multunkban is vannak pél-
dák. Az előadó hivatkozik a piarista nevelésnek 
valamikor határozottan felismerhető típusára, 
a debreceni, a sárospataki diáknak jellegzetes 
szellemi alkatára, egyik-másik katholikus inté-
zetnek például a klasszikus nyelvekben elért 
eredményeken nyugvó hírére, s felidézte azok-
nak az igazgatóknak, tanároknak képét, akik 
iskolájukra letörölhetetlen bélyeget nyomtak. 

A nagy probléma abban rejlik, hogy közneve-
lésünk szervezésekor el tudjuk találni a sza-
badság és megkötöttség kellő határvonalát . A 
megoldás más nem lehet, mint az, hogy intéz-
ményeinket csak annyiban szabályozzuk, 
amennyiben ezt a nemzeti egységbefoglalásnak 
minden mást megelőző szempontja megköve-
teli, egyebekben pedig adassék mód az értelmi 
és erkölcsi műveltség differenciálására is. 
„Mentől inkább szaporítják — úgymond — az 
aprólékos rendszabályokat, annál szűkebbre 
szorítjuk a spontán törekvések lehetőségének 
körét s mentől inkább egy for másítunk, annál 
kevesebb nemes becsvágyat, lelkes erőkifejtést 
várhatunk az iskolától. Mentől inkább felment-
jük az iskolák fenntartóit , munkásai t az ön-
álló gondolkodástól, annál inkább fog közneve-
lésünk rendszere egy nagy gépezethez hason-
lítani, melynek pontosan forognak ugyan ke-
rekei, de amelyből hiányozni fog minden neve-
lés alapfeltétele, az éltető széllem." 

E tételből az előadó több gyakorlat i követel-
ményt von le. PL: ne államosítsunk iskolá-
kat igen nyomós ok nélkül; az állam ne foglalja 
le a köznevelés területét, mert elernyeszti a 
társadalom érdekődését az iskola iránt. Az 
iskolai intézmények egyénileg színezett mun-
kásságának biztosítására szolgáló egy másik 
mód volna például az is, hogy az állami tan-
tervben felkarolt tanulmányi anyag a nem ál-
lami iskolákra nézve csak minimumnak tekin-
tessék, azaz: csak a célok volnának azonosak, 
de az eszközök megválogatásában, azaz: az 
anyag elosztásában és feldolgozásában eltér-
hessenek qp illető intézetek az állami normától, 
— mindez természetesen a törvények általános 
követelményeinek keretén belül és a nevelés 
nemzeti szellemének biztosítása mellet t 

Előadását azzal fejezte be, hogy a politikus 
és a pedagógus valószínűleg nem egyformán 
gondolkodnak a felvetett kérdésről. Állás-
pontjuk egészen különböző. Belejátszanak a 
problémába áthidalhatatlan világnézeti ellen-

tétek is. Bizonyos azután az, hogy az élet nem 
egyforma, hanem mérhetetlenül differenciált, 
s hogy ú j élet, folyton gazdagodó és mélyülő 
élet csak ott jöhet létre, ahol különbségek 
mérkőznek, súrlódnak, harcolnak egymással. 

Az olasz tanítóképzők új tanterve. 
I s m e r t e t i : Mittner Zoltán tanító. 

Róma, április hó. 
Minden idők minden ú j í tó ja igyekezett az 

iskolát a maga képére és hasonlatosságára át-
szervezni. 

Benito Mussolini, a fascista-párt megalapí-
tója, vezére, a jelenlegi olasz kormány elnöke, 
azon a meredeken felfelé törő úton, amelynek 
talán még nem is érte el a tetőpontját, mint 
falusi néptanító indult el. Eggyel több oka van 
tehát arra, hogy az iskola fontosságát negyven 
milliós nemzete jövőjére, a maga teljes súlyá-
ban tudja mérlegelni. 

A fascizmus még mielőtt hatalomra ju to t t 
volna, leltárt és mérleget készített Itália anyagi, 
szellemi és főleg morális erőforrásairól és meg-
állapította, hogy a munkában álló erők nincse-
nek gazdaságosan kihasználva, mások pedig, 
még pedig nagyon számottevők, teljesen tétle-
nül tespednek. Maga a fascizmus is egy ilyen 
rejtet t nemzeti erőnek a felszínre törése. így 
kerül most revízió alá a félsziget egész terme-
lési és fogyasztási rendszere, pénzügye, bel- és 
külpolitikája. A régi, avult, több évtizedes tan-
ügyi törvények és rendeletek bizony nem ütöt-
ték meg a mértéket, Gentile közoktatásügyi 
miniszter tehát a dedóktól az egyetemekig ú j r a 
szervezte az egészet és oda fogta őket I tá l ia ha-
ladó kultúrszekere elé, hadd röpítsék azt neesak 
előre, de felfelé is a magasba, ahonnan büszkén 
tekinthetni vissza a két évezredes ragyogó 
múltba, Augusztus aranykorára és a rinasci-
mento égbenyúló kupoláira. 

Magyar kartársaim fogadják szívesen ezt az 
ismertetést. Találni fognak benne sok ú j a t és 
sok szokatlant. Szemük eddig a nyugatot és 
méginkább az északnyugatot fürkészte, ha kul-
túra után szomjazott a lelkük, de ösztöne min-
den népet délfelé vonz. Vessenek egy pillantást 
most arrafelé, ahonnan melegebben süt a nap. 
I t t nem olyan komolyan alaposak az emberek, 
nem oly komorak az ideálok, nem hatolnak 
feketén tátongó bányalyukak a föld mélyébe és 
nem barna füstöt okádó gyárkémények intenek 
a magasságok felé. Carrara i hófehér márványt 
terem a föld öle s ha beleásnak, a régmúlt idők 
művészeinek remekét veti ki magából; i t t na-
rancsvirág- és ciprusillat fűszerezi a levegő-
eget és szabadon száll a dal szerte a hegyek lej-
tőin. Szippantsanak egyet e dél felől jövő 
légáramból, üsse meg fülüket egy rezgő ri tmus, 
amelynek még ebből a száraz tételen készült 
prózából is ki kell hogy áradjon, ha végigfut-
nak velem a tanterven s azokon a neveken, 
amelyek a lelkét képezik s amelyek az igaz, 
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ta jó, a szép történetének egy-egy korszakát 
személyesítik meg. 

Mindössze huszonegy nyomtatott oldal az 
egész, s abból kettő és fél az úgynevezett Uta-
sítás. Ebből az Utasításból, amelyet különben 
az olasz szöveg egy kellemesebben hangzó szó-
val fejez ki, csak egyetlen mondatot idézek, de 
azt kétszer is szeretném aláhúzni: Műveltségét 
a tanító ne a kézikönyvek „kultúrmorzsái" kö-
zött böngéssze össze, hanem járuljon ő maga 
az igaz és szép örök forrásaihoz s ott szívja 
tele a lelkét a nagyokkal való társalgásból. 

A tanterv valójában csak megjelöli ezeket a 
forrásokat és teljesen megbízik úgy a tanárban, 
mint a tanulóban, hogy ha egyszer az üdítő 
vizek mellett megtelepszenek, minden további 
utasítás nélkül is megtalálják a módját annak, 
hogy hogyan merítsenek belőle. 

Az olasz nyelv és irodalom tananyaga például 
valamennyi osztályét egybefoglalva, a követ-
kező hat pontban van meghatározva és még azt 
is a t anár ra meg a tanulóra bízza, hogy ezt az 
anyagot hogyan ossza meg az egyes évfolyamok 
között. 

1. Marcus Aurelius: Emlékek. — Plató: Socra-
tes Apologiája. Criton. — Szent Ágoston: Val-
lomások. — Cellini: Élete.— Goldoni: Memorie. 
— Rousseau, Froebel, Pestalozzi, Stuart Mill: 
Szemelvények önéletrajzaikból. — Alfieri: Élete. 
— De Sanctis: La giovinezza (If júság). — 
Tálstoi: Emlékek. 

2. Homeros: Ilias. Odyssea. (Két ének.) — 
Vergilius: Aeneis. — Dante: Divina Commedia. 
(Válogatott szemelvények.) — Ariosto: Orlando. 
(Tíz ének.) — Tasso: Gerusalemme. — Manzoni: 
1 promessi sposi. (A jegyesek.) — Leopardi: 
Költeményei és prózái. 

3. Kalevale (egy ének). — Ossian: Egy dala. 
— Chanson de Roland. — Niebelungen. — 
Goethe: Hermann és Dorottya. — Hugó V.: 
Légende de siécles. — Tolstoi: Háború és béke. 

4. Aischylos, Sophokles, Euripides, Shake-
speare, Schiller, Goldoni, Alfieri és Ibsen egy-
egy tragédiája, vígjátéka vagy színműve. 

5. Dino Compagni, Villani, Macchiavelli és 
Guicciardini: Szemelvények. — CMOCO: Érteke-
zés a forradalomról. — Balbo: I tál ia története. 
— Gioberti: Pr imato morale e civile degli 
Italiani. Rinnovamento civile d'Italia. — De 
Sanctis: Az olasz irodalom története. — Amari: 
Storia del Vespro; vagy: Storia dei musulmani. 

6. Foscolo, Leopardi, Carducci, Pascoli és más 
XIX. századbeli költők költeményeinek szava-
lása a tanuló szabad választása szerint. 

A felsorolt műveket eredetiben vagy "teljes 
fordításukban kell tanulmányozni. A képesítő 
vizsgán előre, írásban bejelenti a jelölt, hogy 
az első két csoport mely 4—4, a többi csoportok-
nak pedig melyik 1—1 művével foglalkozott 
alaposabban és úgy az írásbelin, mint a szó-
bei in azokból kap tételt. 

Már ebből a kiragadott ízelítőből is lá t ják 
kartársaim, hogy az olasz tantervek ú j nyomot 
igyekszenek kitaposni. Ezen az ú j ösvényen 
nehezebb a járás , de szebb virágok nyílnak a 

szélén és olyan kilátóhoz vezet, amelyről nem 
festett t á jkép tárul elébe, hanem maga a termé-
szet, az élet, az eszme. 

• 

Az olasz tanítóképző neve Instituto Magistrale 
és a maga teljességében hét évfolyamú. Ez a 
hét évfolyam egy négyéves alsó és egy három-
éves felső kurzusra tagozódik. A felvétel vizs-
gához van kötve. Külön van megállapítva az 
alsó kurzus felvételi vizsgájának tananyaga, 
külön a felső kurzusé és külön a képesítőé. Az 
alsó kurzus felvételi vizsgájának anyaga az 
elemi iskoláénak, a felsőé a középiskolák első 
négy osztályának felel meg, erre tehát i t t nem 
terjeszkedek ki. A szakképzés úgyis csak a felső 
kurzuson kezdődik, amelyre különben bármely 
középiskola negyedik-ötödik osztályának el-
végezése u tán is lehet jelentkezni. 

A felső tanfolyamok óraterve a következő: 
I .oszt . I I . oszt. I I I . oszt. 

Olasz nyelv és irodalom 4 5 4 
La t in nyelv és irodalom 5 4 4 
Bölcselet és paedagogia 4 5 6 
Történelem 3 4 4 
Matematika és fizika 2 4 4 
Természetrajz, földrajz,egészségt. 3 3 3 
Zene, ének 3 1 1 
Hangszer ( fakul tat ív) (2) (2) (2) 

2 1 1 

26 26 27 

Több tan tá rgy nincsen. Amelyek hiányozni 
látszanak, azok az adott keretbe vannak be-
illesztve. Így például a hi t tan sem szerepel 
mint külön tantárgy, de már az elemi iskolai 
tantervben lefektetett alapelv, hogy minden 
tantárgy egyszersmind az anyanyelvnek, a 
hazafias érzés nevelésének és a vallásos hit 
ápolásának szolgálatában kell hogy álljon. 

A latin nyelv kötelező s ez egészen természe-
tes. Az olasz nyelv szellemébe, helyesírásába 
csak az tud belemélyedni, aki otthonos a latin-
ban. Ugyanez áll az olasz irodalomról. A tan-
anyag a felső évfolyamon Livius, Cicero, Salus-
tius, Caesar, Virgilius, Horatius, Tacitus, Pli-
nius, Quintilianus, Seneca, Tertulianus és Szent 
Ágoston olvasgatásából, fordításából és értel-
mazéséből áll. 

A bölcselet és pedagógia tananyagát a követ-
kező nyolc pont ad ja : 

1. Az ifjúsági irodalom ismerete és méltatása. 
2. A nevelés és tanítás története. 
3. A szép és a művészetek didaktikája: Plató, 

Aristoteles, Vico, Kant, Croce idevágó művei. 
4. A hit. A hittan didakt ikája : Plató, Aristo-

teles, Cicero, Tarso, Vico, Mazzini, Gioberti és 
Royse munkáiból. 

5. A tudás és módszerei: Aristoteles, Cartesio, 
Locke, Leibniz, Kant, Galluppi, Rosmini, Spa-
venta. 

6. Az erkölcs: Aristoteles, az Uj Testamentum, 
Spinoza, Kant , Rosmini. 

7. Pedagógia: Comenius, Locke, Basedow, 
Vico, Rousseau, Kant, Cuoco, Pestalozzi, Froe-
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bel, Herbart, Fichte, Sclielling, Necker, Ricliter, 
Kosmini. 

8. Modern pedagógusok: Capponi, Gioberti, 
Mazzini, De Sanctis, Gabelli, Ardigo, James, 
Caird, Arnold, Laberthonniére, Boutroux stb. 

Természetesen nem valamennyi kötelező és 
meg van határozva, hogy mindenik csoportból 
legalább hány művet kell tanulmányozni. A vá-
lasztás a tanulóra van hagyva. 

A történelem a fősiilyt az Apennini félsziget 
népeinek történetére fekteti, de ilyen fejezetek 
is vannak benne: A földmívelés, ipar és keres-
kedelem a XVIII . században. — Amerika törté-
nete. — Az ipari és kereskedelmi terjeszkedés 
története. — A Habsburg-ház. — A főbb álla-
mok bel- és külpolitikája 1870-től máig. — A 
világháború. — Az Útasítás megkívánja, hogy 
a történelem főleg az eszmék története legyen 
és hogy a tanuló lehetőleg folyékonyan és sza-
batosan tudjon számot adni tanulmányai ered-
ményéről. 

A matematikával röviden végez a tanterv. 
A leendő tanítónak be kell tudnia bizonyítani, 
hogy mindaz, amit a közönséges számtan és 
mértan tanít, általánosságban is érvényes. 
Részleteket nem hoz, de a szakember tudja, 
hogy ezen általánosítása a mennyiségtannak 
mélyen belenyúlik az algebra és a geometria 
tudományába. (Mellesleg jegyzem itt meg, hogy 
az olasz iskolákban másképen taní t ják a meny-
nyiségtani ismereteket, mint Magyarországon: 
elvontabban és nem annyira leegyszerűsítve, 
hogy a differenciál- és integrál-számításig is el 
lehessen jutni.) 

A fizika tananyaga felöleli ennek az ismeret-
ágnak egész terjedelmét és megkívánja, hogy 
a jelölt magakészítette eszközökkel vagv a táb-
lái •a vetett rajzzal tudja illusztrálni az alapvető 
kísérleteket. 

A vegytan és az ásványtan tananyaga nagy-
jából megfelel a magyar középiskolákban taní-
tottaknak. A növényi és állati élők tudományai-
nak leíró és rendszertani részét az alsó osztá-
lyok dolgozzák fel, a felsőbbek az általános 
részt tanítják. Alaposan kell ismerni az emberi 
test bonc-, élet- és egészségtanát, nem térve ki 
a szaporodás, a fogamzás és az embrió fejlődé-
sének kényes kérdései elől sem. 

A földrajz leíró és politikai részét szintén az 
alsóbb osztályok tárgyalják, a felsőbbek az álta-
lános földrajzzal és a geofizikával foglalkoznak. 

Az ének és a karének kötelező tantárgy már 
az alsó kurzuson is; a más típusú középiskolá-
ból jövőknek, ha a felső évfolyamokra be akar-
nak iratkozni, ebből is felvételi vizsgát kell 
tenniök. Rövid, könnyebb, egy-két előjegyzéses 
hangnemben letett zenei mondatokat kell első 
látásra leénekelniök és tollbamondás alapján 
lekottázniok. A felsőbb osztályok tananyaga 
nehezebb feladatok elé állítja a tanulót. Prima-
vista kell szöveggel együtt leénekelnie az elemi 
iskolai karének anyagát, vizsgáznia kell zene-
elméletből, zenetörténetből, hangszerelésből. 
Mint tantárgy, egyetlen hangszer sem kötelező 
és igazán bele kell képzelnie magát az olasz 

viszonyokba annak, aki nem tudná megérteni, 
hogy a tanítójelöltnek mégis három hangszeren 
kell tudnia játszani: zongorán, hegedűn, harmo-
niumon, még pedig olyan mértékben, hogy a 
képesítő vizsgán a zeneirodalom klasszikusai-
nak műveiből kell néhány szabadon választott 
darabot előadni. 

Utoljára szól a tanterv a rajzról és rövid 
tizenöt sorban végez vele, pedig az elemiben a 
rajz egyike a legfontosabb tantárgyaknak. 
A képzőknek az elemi iskolai tanterv után kell 
indulniok. A tanítójelöltnek fürgén, tanítás 
közben magán az iskolai nagy falitáblán színes 
krétával tetszetős rajzzal kell tudnia illusztrálni 
egy gyermekverset, meseepizódot, földrajzi, 
természetrajzi vagy mértani leckeanyagot. 
Semmi távlattan, még kevésbbé minta után 
való rajzolás. 

Ezzel végére is értünk a tantervnek, amely 
— mint lá t juk —inkább a képesítő vizsga anya-
gának az összefoglalása: Programma d'Esame. 
A középiskolák tantervei is ilyenformán van-
nak megszerkesztve s a tanításnak egyelőre ez 
a zsinórmértéke. Nagy vita folyik körülöttük 
szóban és írásban, tanári, tanítói, meg tanulói 
körökben s úgy gondolom, hogy mikor ezek a 
viták lezáródnak, a belőlük lehiggadt eredmé-
nyek és az első évek tapasztalatai alapján, rész-
letes utasítások fognak a tantervek után fel-
sorakozni. Azt talán említenem sem kellene, 
hogy az újítások nem lépnek máról holnapra 
életbe, hanem fokozatos átmenetben évrő-évre 
lassan simulnak a régi rendhez. 

A közgazdaságtan 
és társadalomtan módszere.* 

I r t a : Geőcse Sarolta. 

XVII . 
C) A nagyipari szociálpolitika. A már koráb-

ban vázolt termelési és társadalmi bajokkal 
szemben i t t merülnek fel a legsúlyosabb fel-
adatok; mert a tömegnyomor s a munkanétküli-
ség a modern nagyipar szülötte; az osztály -
gyűlölet is az, annak minden velejárójával s 
a munkásrétegekben a családi élet bomlása. 
Mindé bajokat keletkezésükben kell vizsgál-
nunk, utalva a történelmi fejlődésre, illetve a 
XVIII. századvégi ipari forradalomra. 

A kérdés gyökere a modern nagyipari mun-
kásviszonyokban rejlik, amelyekre Ruskin és 
Le Play világított rá. A munkáskérdés igazá-
ban a gyári munkások problémáját jelenti. 
Ott válik az égető, nyílt társadalmi sebbé, 
amely elhanyagoltatván, sokszor gyógyíthatat-
lanná üszkösödik. Lássuk az itt kifejlődött 
bajokat egyenkint. 

Első maga a nagyipari szervezettel járó 
szertelen munkamegosztás, amely — Ruskin 
megállapítása szerint — még normális viszo-

* A megelőző közlemények rész le tes jegyzékét lásd a 
Néptanítók Lapja f. évi 9—10. számában . 
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nyok közt is súlyos bajok ^forrása: a gépies 
munkában a munkás örömét nem leli, maga is 
géppé válik; nemesebb emberi erői — képze-
lete, alkotó ereje — elsorvadnak; ez teszi sorsá-
val elégedetlenné: még ha sokat keres is, nem 
érzi az alkotó munka örömét. De egyoldalúvá 
is válik, lelke elveszti rugékonyságát s ha túl-
termeléskor válság áll be s rendes munkájá tó l 
elesik, másféle munkával nem tud, nem is aka r 
magán segíteni: íme a munkanélküliség egyik 
forrása1 s gyógyíthatat lanságának főoka. 

Ezen csak a nevelés segíthet. A munkás 
gyermekét már az iskolában rá kell szoktatni 
a r r a (a szlöjd, a testgyakorlás révén s az isko-
lai rend fenntar tása körül), hogy mindenféle 
munkát örömmel végezzen, ne húzza el magát 
semmitől. (Persze, ezt is csak úgy lehet elérni, 
ha a munkáranevelés az egész vonalon, kivétel 
nélkül, valamennyi gyermekre érvényesül.) 
Gyermeknek öröm a hólapátolás, csak egy 
kicsit havazkodni is szabad legyen közben. Így 
lehet kapatni egyéb szokatlan munkára is, 
amitől ap ja még irtózik. 

A munkanélküliségnek másik gyökeres orvos-
szerei mert a munkanélküli segély nem tekint-
hető annak: az csak munkakerülőket nevel, a 
társadalom többi rétegeinek igazságtalan meg-
terhelésével j á r ; de az állam a végietekig nem 
is győzi — muta t j a Amerika, Anglia példája, 
ahol kormányok buknak bele a lehetetlen fel-
adatba): a biztosítás. Mint ahogy biztosítják 
a munkást baleset, betegség esetére, ugyanoly 
elv szerint kellene biztosítani munkanélküliség 
esetére is, mint ahogy a nyugdí ja lapokat hoz-
zák létre, közös hozzájárulással. A hét bő és 
hét szűk esztendő esete lenne ez is. Józan előre-
látás. Jó napokban gondolás a rossz napokra. 
Ez az önsegély elvét jelenti. Tehát nem le-
alacsonyító s nem demoralizáló. Ez logikus 
megoldása lenne a problémának; nem hár í t aná 
á t a terhet a társadalom többi rétegeire. Igaz-
ságos is, mer t azt a terhet csak azok viselnék, 
akik a bőséges termelés előnyeit is élvezik: a 
tőkés (illetve gyáros) s a munkás. Ket te jük 
részesedési a rányá t pedig úgy lehetne igazsá-
gosan megállapítani, hogy a munkaadó, aki a 
haszon nagy részét zsebeli, többel já ru l jon 
hozzá, mint a munkás. Akkor talán nem is fog-
ják (például a cukorgyárak) az üzemet oly 
könnyen (puszta üzérkedési célból) beszüntetni, 
ha a kenyér nélkül maradt munkások el tar tása 
az ő zsebükre fog menni. Ez a jövő fejlődés 
természetes ú t j a . Így kell i rányí tanunk az i f j ú 
nemzedék gondolkozását. 

A munkanélküliek érdekében létesült az in-
gyenes munkaközvetítő. A munkanélküliség 
hatása érzik meg a munkapiacon is, melyen a 
kínálat és kereslet törvénye még ridegebben 
uralkodik, mint az árúpiacon. A bér annak az 
eredménye. De csak a felfogadáskor. Azután 
a szervezett munkásság a sztrájk révén ki 
t ud j a magának dacolni a béremelést. Azt hiszi, 

1 Midőn e sorokat í r j u k , Budapes t r eduká l t üzemmel dol-
gozó g y á r a i tövében ezer meg ezer munkáscsa l ád nyomo-
rog, mer t a m u n k á s hólapátolás t , vagy egyéb k íná lkozó 
m u n k á t nem a k a r vál lalni . 

jól j á r t vele. Pedig sokszor nem okosan szá-
mít. Mert béremelésének kicsikarásával az élet 
drágulását idézi elő, a m i t később — min t fo-
gyasztó vagy villamos-utas — maga is meg-
érez. (Például a villamoskalauz vagy a gáz-
gyári munkás kidacolja a béremelést. Meg-
drágul a villamos, a gáz. Arra legott drágít 
a kereskedő. Ámde a munkás is drágábban 
utazik; s ő is drágábban vásárol.) Sok vissza-
élésnek ny i t kaput a jancsibankó (truck-rend-
szer), vagyis pénz helyet t árúutalvány a vál-
lalat üzleteibe, hol a munkás mindenféle be-
esapatásnak ellenőrzés nélkül ki van szolgál-
tatva. Ezt tehát teljesen el kell törülni. 

Mennyi legyen az igazságos munkabér? 
XIII . Leó pápa szerint annyi,2 amennyiből 
magát és családjá t fenntar tha t ja . Tehát a lét-
minimum magának és családjának. Ehhez — 
szerintünk — kellene még egy kis többlet: 
amit a rossz napokra félre tehetne. De i t t a 
modern munkáspsziché egy másik súlyos bajá-
val állunk szemben: 

A modern munkás nem előrelátó, nincs jó 
beosztása. Szombaton, bérfizetés napján, mulat, 
sokszor egész heti keresetét elissza, feleségé-
nek, gyermekének alig j u t belőle. (Konkrét 
esetek a szerencsi cukorgyár i s a ceglédi ta-
nyai, budapesti gyárban dolgozó, esetleg más 
munkáscsaládok életéből.) Vasárnap fánk , liba-
pecsenye, sör, rumos tea, télen ródlizás j á r j a . 
Hétfőn, kedden még van, ahogy van. Hé t vé-
gére koplalás. így az átlag. A kivétel r i tka. 
I t t megint az iskola céltudatos nevelőmunká-
jára van szükség. Magán a munkáson ez már 
nem segít. Azért kellett a Munkásbiztosítót is 
a heti befizetésekre, s azokat is a bérlevoná-
sokra alapí tani . Ezt a szervezetet kellene rok-
kantság s elaggás és munkanélküliség esetére 
is kiterjeszteni. 

Még jobb lenne a munkást is magának a 
termelésnek részesévé tenni. Ezt aka r j a az an-
gol profit-share- (nyereség-részesedés-) mozga-
lom. De ez egyodalúan csak a nyereségből kí-
ván részt a munkás számára. Holott helyesebb 
lenne ha a munkás is részese lehetne ma-
gának a vállalatnak, annak minden kockázatá-
val (már it t-ott így is van), esetleg kisrészvé-
nyes gyanán t (vagy több munkás együt t kapna 
egy részvényt; a sorsjegyeknél már szokásos 
ez a részekre osztás, miér t ne lehetne a rész-
vénynél is; s akkor ők együtt gyakorolnák 
egy részvényes jogát). Ez nemcsak azér t jó, 
mert jobban hozzáköti a munkást a vállalathoz 
s így megadja neki az állandóságot, aminek a 
mai munkás még anny i ra hí jával van; hanem 
azért is, mer t önérzetét neveli s önbizalmát 
fokozza; de a kockázat méltányosabbá teszi 
munkaadója megítélésben is. A középkori 
mesterlegény mindig azzal a gondolattal ta-
nult, hogy valamikor önálló, céhbeli mester 
lesz maga is; a mai munkás azt nem remélheti, 
hogy gyá ra lesz; de ily módon részvényesévé 
lehet a gyárnak, amelyben dolgozik. Ez is va-
lami. Egy kis enyhítése a tőkés és munkás vi-

1 A Rerum novarum (Űj dolgok) c. enc ik l i ká j ában . 
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szonyának; s egy pici tőkét is jelent. (A Ganz-
Danubiusnál nem is megvetendőt — ha volna.) 

Másik nagy ba j épp ez a rideg viszony a 
munkaadó és munkás közt (erre Le Play mu-
tatott rá); aminek oka a gyártelep nagysága, 
a munkások tömege (Csepelen 30.000, Essenben 
100.000 munkás dolgozott). Hogy ismerhetne 
ennyi munkást névszerínt és személyében a 
tulajdonos, ha azok hozzá még változnak is? 
A személyes érintkezés melegsége, közvetlen-
sége i t t elvész. Csak két érdek áll szemben egy-
mással. S közbül a sok mindenféle közeg: 
munkavezető, felügyelő, igazgató stb. És ott 
maga a gép, ami az embert feleslegessé teszi 
(az ercsii cukorgyárban még a fű tés t is gépezet 
végzi). Az ember eltörpül; csak egy ellenőrző 
géppé válik maga is. Ezen igazán nehéz segítni. 
Kruppéknak azonban ez is sikerült. Essenben 
ő feleségestül ott élt a munkásai közt, akik 
mind állandóak voltak (legtöbbjük ott is neve-
lődött) és létesítettek számukra mindenféle el-
gondolható népjóléti intézményt. Ha ők nem 
iá ismerhették mind a százezret, de mind a 
százezer ismerte őket s mind érezték szívük 
melegét. S mikor a gyár jubileumakor Vilmos 
császár felköszöntötte őket, az öreg K r u p p 
munkásaira ruházta át a dicséretet. De nem is 
állt meg a Krupp-gyár munká ja az egész há-
ború alatt. 

Vagy egy példa a magunk életéből. A kom-
munisták által felrobbantott tokaj i híd építé-
sekor két derék mérnök — Kiss Jenő és Zsizs-
mann Jenő — tudta okos megbecsüléssel úgy 
lelkesíteni munkásait , hogy azok — noha a 
kommün alatt legtöbbjük a „vasasok" között 
volt — a munkát esőben, hóban-fagyban ki-
tartón végezték s a mindenféle akadály elle-
nére, pontos időre el is végezték. A viszonyok 
javulása tehát nem lehetetlen. Csak emberség 
kell hozzá — a munkaadó részéről is. (Ezt kü-
lönösen közép- és ipariskolában kell hang-
súlyozni, ahonnan a vállalkozók vagy művezető 
mérnökök fognak kikerülni.) 

Erkölcsi szempontból legnagyobb baj a csa-
lád szétzüllése. Ezt sokszor a lakásviszonyok 
okozzák, főleg városon. (Utalás Le Play és 
Lambrechts megállapításaira az ipari agglo-
merációkról.) H a rendes lakás nincs, a család 
szétszakad; az ágyrajárás tömeglakásokban 
(nálunk többnyire pincében, a lakót kiszipo-
lyozó kvártélyos asszonyoknál) az erkölcsi mé-
tely s a ragadós testi betegségek legfőbb ter-
jesztője. A páris i rendszer jobb; ott tudniillik 
a munkásnép többnyire mansardeban, tető-
lakásban lakik, amely szellős, napos, világos. 
De a mi zord teleink miatt nálunk mai formá-
jában még nem célszerű. Nem sokkal jobbak 
a munkás-bérházak sem, csupa egyszobás-kony-
hás lakással, heti lakbérért, miket a lakás-
uzsora eszelt ki a munkáslakók kiszipolyozá-
sára. S aki fizetni nem tud, kilakoltatják. Ez 
s az ebből eredő vándorcigány-élet (most, a lak-
bérrendelet folytán a helyzet némileg enyhült) 
teszi a munkásnép életét bizonytalanná, keser-
vessé s ez főoka annak, hogy otthonában némi 
kis jólétet nem bír teremteni. Ideiglenesnek 

tekinti azt, tehát nem áldoz rá. A herce-hurcá-
ban törik-romlik is mindene. 

E bajon a munkáslakások építésével igyekez-
nek segítni. Egyik t ípus a méhkaptárszerű 
nagy ház, olyikban 1—200 lakás is. Csakhogy 
állandó. Tehát otthonának tekintheti. Másik 
— s ez a jobb — a családi ház, lehetőleg föld-
szintes udvarral , kerttel, mint a Wekerle-
telepen, ahol a többgyermekes családnak ked-
veznek s minden népjóléti intézmény is meg-
van. Legideálisabb a kertváros (nálunk még 
nincs);3 csak az illető gyár munkásai részére, 
csupa kertes családi ház, állandó otthonul. 

Családjuktól városba szakadt munkáslányok 
erkölcsi oltalmára létesültek a Munkásnő-
otthonok (Budapesten a bokrétautcai, gyors-
kocsiuteai); a Népházban is van otthon, úgy 
férfiak, mint nők számára. 

A család züllését főleg az anya munkába-
járása okozza; a züllő gyermekek nagyrésze 
ily családokból kerül ki. (Itt utalás Toynbee 
Arnold settlement-munkájára s nálunk ma az 
iskolanővérek környezettanulmányaira s a 
patronage-munkára.) Azt kell tehát lehetőleg 
meggátolni, vagy következményeiben enyhí-
teni, főleg az anyaság idejére. Erre való az 
anyasági biztosítás, vagyis az anya megkímé-
lése a gyermek születése előtt és után egy-két 
hónapig. Továbbá a bölcsőde, vagy csecsemők 
napközi otthona, ahová a munkába menő anya 
szopós gyermekét beadja, annak ott gondjá t 
viselik (megfürösztik, etetik, elaltatják, játsza-
nak vele), míg ő a munkából hazajövet magá-
hoz nem veszi. Végül a gyárbeli szoptatószoba, 
ahol az anya napközben is táplálhatja csecse-
mőjét, ha van, aki odavigye. Az iskolásgyer-
mekeket a csavargástól a napközi otthon védi 
meg, ahol jól is t a r t ják őket. Ez céljának akkor 
felel meg legtökéletesebben, ha vezetője játszi 
kedélyű s a gyermekseregnek a rideg otthon 
örömtelen életének pótlására játékkal, dallal 
örömet is tud szerezni s ezzel kedélyét fej-
leszti. Egy-egy ily intézményt célszerű a 
hallgatókkal meg is látogatni. A fővárosban 
a Népházban és Wekerle-telepen minden ily 
munkásjóléti intézmény együtt van. 

De mivel a dologbajáró asszonynép a főzést 
sem tud ja ellátni, nagy áldás a munkásnépre 
az olcsó és helyesen összeállított étlapú nép-
konyha, vagy gyári étkező is. (A tüzelőszállító 
Rockstroh-cég munkásainak alkoholmentes 
meleg reggelit adatott.) A fogyasztási szövet-
kezet pedig minden beszerzést megkönnyít. 
Baj az, hogy nálunk épp a gyári munkásnép 
Általános Fogyasztó Szövetkezete szintén a 
politikai bujtogatás fészke lett. 

Egészségi szempontból fontos a védőszerke-
zetek kötelező alkalmazása (például tűz mellett 
az aszbeszt-lemez vagy bőrkötény, üvegköszö-
rülés mellett a védőszemüveg, mérges gázok-
kal dolgozóknál a védő szájkosár stb.). Ezt ná-
lunk régóta törvény rendeli; de végrehaj tva 
ma sincs mindenütt. A tudatlanságnak is része 

3 Most t e r v e z i k , egyelőre a l a k á s n y o m o r ú s á g o t s ínyl t t 
t isztviselők részé re . 



17—18. szám. Néptaiiítók Lapja 7 

van az iparbetegségek pusztításában (például 
a fazekasok s betűszedők ólommérgezése). 
Budapesten ezekről egy kirándulás a Társa-
dalmi Múzeumba adhat ja a legjobb felvilágosí-
tást. Ott lehet az alkohol s a gümőkór pusztí-
tását is legszemléletesebben megérteni. A vetí-
tettképes előadásoknak itt venni jó hasznukat. 
Ismertetni kell a Munkásbiztosító szervezetét 
is, mely a heti befizetés ellenében (melynek 
felét a munkaadó, felét a munkás fizeti) nem-
csak ingyen orvost, orvosságot, kórházi, szana-
tóriumi ellátást biztosít a munkásnak, hanem 
neki s családjának a létminimumot biztosító 
segélyt is. 

A lelketölő gyári munka ellensúlyozására 
való a népművelő munka (Ruskin nyomán a 
Szabadegyetemen, Szabadlíceumban, Munkás-
gimnáziumban), a továbbképzést célzó szak-
tanfolyamok; a népkönyvtár; a múzeumok, 
gyűjtemények (Állatkert, kiállítások) együttes 
látogatása; a népszerű hangversenyek, színi-
előadások — minderre fel kell hívni a hallga-
tók figyelmét; jó, ha valamit láthatnak is be-
lőle. Még jobb, ha alkalmilag ők magu is részt 
vehetnek benne.4) 

A munkaadók önkénye ellen van hivatva a 
munkást megvédeni az állami iparfelügyelet, 
amely akkor felel meg céljának teljesen, ha a 
felügyelő nem éri be a kazánvizsgálattal s az 
óvóintézkedések ellenőrzésével, hanem gondja 
van a műhely higiénéjére s még inkább a 
munkásnők erkölcsi oltalmára5 is. Erre a női 
ipar felügy élők alkalmasabbak. (Münchenben 
így is van.) A nők erkölcsi oltalmazását ma 
már néhol törvény is rendeli; leghathatósabb 
intézkedés az éjjeli munka eltiltása. 

Az önvédelem ösztöne fejlesztette ki — szem-
ben a munkaadók önkényével, sokszor munka-
uzsorájával — a szakszervezetet, az egy 
szakmabeliek közös érdekeinek megvédésére, a 
kollektív szerződés, a munkaidő maximálása, 
a bérminimum megállapítása, a sztrájk s a ki-
zárás szervezése és a békéltetőbizottságokban 
való részvétele által, miknek célja sztrájk ese-
tén az ellentétek kiegyeztetése s méltányos fel-
tételek megállapítása (a tagok felerészben a 
munkaadók, felerészben a munkások képvise-
lői). A szakszervezet szónak nálunk a kommün 
óta rossz a csengése; pedig lényegileg nem 
egyéb, mint a céhek modern kiadása — már 
tudniillik ami a közös gazdasági érdekek védel-
mét illet; s mint a tömörülés és önsegély egyik 
formája, jogos is. De hiányzik belőle a céhek 
erkölcsi t a r ta lma: a szakmabeli munka becsü-
letének megvédése s a tagok erkölcsi életének 
ellenőrzése; és hiányzik belőle a nemzeti elem 
s a lokálpatriotizmus kifejezése: a városvéde-
lem kötelezettsége. Sajnos, a politika befész-
kelte magát oda is; a szakszervezet az osztály-

1 Pl. a Csa logány-u tca i képző növendékei , — min thogy az 
I f j ú s á g i Leányegy le t e t jelentkezők h í j á n megny i tn i nem 
lehete t t — g y a k o r l a t i szociális m u n k á t a Magy. Keresz tény 
Munkásnők gyorskocs i -u tca i Ot thonában végeznek, h a v o n t a 
egy v a s á r n a p d. u. i smere t te r jesz tő és szórakoztató e lőadás t 
t a r t v a — s z a k t a n á r u k vezetése a l a t t — az ott lakó munkás -
nők részére. Ezt másho l is meg lehe tne próbálni . 

5 Pl . az é j je l i m u n k á t végző munkásnők részére — ú j s á g 
vá l la la tokban — van-e külön pihenő- és dolgozóhelyiség ? 

gyűlölet s a nemzetköziség főfészke s az osz-
tályharc derékhada lett. Ezért vált ellenszen-
vessé. Ezen az áldatlan állapoton segíteni kell 
okos szociálpolitikával, a jogos igények mél-
tányos kielégítésével, de főleg a munkásság 
átnevelésével az iskolánkívüli népművelés ál-
tal. Angliában a Trade's Unionok6 ezt a mérsé-
kelt i rányt képviselik és nagy részük volt az 
összeütközések enyhítésében. Már lá t tuk (a 
tokaji hídépítés esetében), hogy a jobb belátás 
felébresztése nem lehetetlen; csak okos, meg-
értő vezetők kellenek, akik a munkásnép bizal-
mát bír ják. A baj elmérgesedett; de a gyógyu-
lás nem lehetetlen, csak a munkaadókban s a 
vezetőkben legyen elég szociális érzék és tár-
sadalmi felelősségérzet. Nem basarendszer; 
hanem megértés, a Ruskin és Toynbee szelle-
mében. A munkások részéről pedig törvény-
tisztelet, a gyűlölködés elhagyása és vissza-
térés a hazához. Er re törekesznek a keresztény 
erkölcsi alapon szervezett keresztényszocia-
lista szakszervezetek. 

Ezt munkálni fent és alant a társadalomtani 
oktatás legfőbb célja. 

Az ipari szociálpolitikát — kar társaim meg-
ítélést szerint — talán igeni részletesen tár-
gyaltam. Természetesen, ők azt emelik majd 
ki a roppant anyagból, ami az adott viszonyok 
közt legfontosabb. De nekem kötelességem volt 
itt rávi lágí tani a kérdés legfontosabb oldalaira. 
A jobb jövő érdekében; amely azonban nem 
jön el magától, csak ha mi azt az i f j ú lelkek-
ben előkészítjük. 

Jövőre a forgalomról. 

A külföldi tanügyi lapokból. 
a) Angol lapokból. 

Az angol népiskolák statisziikája. 
Az angol közoktatásügyi minisztérium 

(Board of Education) a közel múltban 206 ol-
dalra terjedő iskolai statisztikát adot t ki. 
Eszerint. Angliának és Walesnek 319 iskola ke-
rülete 1921-ben 37,885.242 lelket számlált, az 
1911. évben volt 36,070.492 lakosával szemben. 
Az óvodák és népiskolák (3—14 éves) növendé-
keinek száma 5,842.931. A gyermekeknek 20.981 
népiskola és 489 egyéb intézet állott rendelke-
zésükre. A háború következtében minden terü-
leten tekintélyes visszaesés észlelhető. 

A községi iskolák (Coantry-Concil Schools) 
száma 1914 óta 187-tel gyarapodott, míg a fele-
kezeti iskolák (voluntary schools) közül 259 
szűnt meg. 

A községi iskolák száma 1913—14-ben 8523 
volt, az ide beírt gyermekek száma 3,741.911, az 

6 Mai t á r g y u n k szempont jából ép kapóra jöt t a Néptaní-
tók Lapja 7—8. számában G-yörgy Endre mé lyen j á ró tanul -
m á n y a : A szociális viszonyok Anniidban és az Újvilágban. 
Éles szemmel v i z s g á l j a benne a T r a d e s Unionok h a t á s á t 
az angol t á r sada lom és az egész nemzet életére. 
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átlagos lá togatot t ság naponként 3,323.320. 
1919—20-ban ugyanezen iskolák száma 8710, a 
beír t gyermekek száma 3,755.545, az át lagos 
napi lá togatot tság 3,273.432. A felekezeti isko-
lák száma 1913—14-ben 12.530 volt, az ide beír t 
gyermekek száma 2,335.277, az átlagos napi 
lá togatot tság 2,069.259. Ugyanez iskolák száma 
1919—20-ban 12.271, a beiratkozott gyermekek 
száma 2,211.323, az átlagos nap i lá togatot t ság 
1,925.532. 

177.000 gyermek fiú, 168.000 gyermek lány, 
391.000 gyermek vegyes iskolába, 264.000 liat éven 
aluli gyermek pedig óvodába j á r t . Az intéze-
tekbe j á r t gyermekek közül négy éven a lu l 
való 39.000, öt éven alul 148.000, ha t éven a lu l 
552.000. 125.000 gyermek a 14-ik életéve betöl-
tése u tán is önként a népiskolában marad t . 

A tanítók száma 1919—20-ban a következő 
volt : _., as.í. 

Férfi Nő Összesen 
Teljes képesítéssel el látott (ce-iti-

ficated) 34.435 79.668 114.103 
Teljes képesítés nélküli (uncer-

tificated) . . 2.659 33.113 35.772 
Kisegítők )supplementary).. — 13.424 13.424 
Tanítójelöltek 488 2959 3.447 
Jelöltek minden különösebb elő-

képzettség nélkül . . 397 3544 4.041 
Más személyzet - ... 384 3412 3.796 

38.463 136.120 174.583 

A 136.974 osztály közül 40-nél kevesebb ta-
nuló volt 64.969-ben, 40—50 tanuló volt 36.020-
ban, 50—60 volt 29.448-ban és ennél több volt 
6534 osztályban. 

1000 növendékre esett 6 igazgató (2:5 férfi , 
3:5 nő), 4 vizsgázott osztálytanító és 12:1 vizs-
gázott tanítónő, 0:5 nem vizsgázott tan í tó és 
6:0 nem vizsgázott tanítónő s végre 2:5 női ki-
segítő, úgy hogy 1000 gyermekre 31:1 tanerő és 
egy taní tóra 32 növendék esett . 

Egy svéd tanár cikke az amerikai iskolákról. 
Per Skantz svéd tanár í r j a amer ika i tanul -

mányú t j á ró l a következőket: 
Az amer ika i iskolákat tanulmányozva h á r o m 

dolog tűnt azonnal mindenüt t a szemembe: az 
épület, a gyermek ós a tanító, m á s szóval jelle-
mezve: az intézet, az oktatás t á r g y a és az okta-
tás szelleme. Mindenüt t ha ta lmas , világos és 
fényesen felszerelt intézeteket ta lál tam. Mégis 

fennáll az a baj , ami ná lunk is megvan: a túl-
zsúfoltság. Ez megerősí t i azt a tényt, hogy a 
szellemi művelődés és az anyag i megerősödés 
nem tudnak egymással lépést ta r tani . Ezér t 
különösen a tan termek elhelyezését f igyel tem 
meg és ott, ahol színpad volt, annak berende-
zését. I t t l á tha t t am az előadóképesség kiműve-
lésének ór iás i előnyeit, mely szerintem az ame-
rikai iskolák legerősebb oldala a mieinkkel 
szemben. 

Nálunk Svédországban vannak u g y a n gyű-
léstermek az összejövetelek számára, de nincse-
nek színpadok színdarabok előadására. A szó-
beli előadás kifejlesztését hanyagol ja el leg-
inkább a m i t an í t ás i rendszerünk. Az 1919-iki 
közoktatási tervezet elrendel ugyan ilyen tár-
gyú gyakor la tokat , de ez az egész még csak 
papíron létezik és pap í ron is fog maradni , míg 
teljes rendszerbe nem fogla l ják és a szónoki 
készség kifejlesztését a felsőbb tanítóképzőkben 
el nem rendelik. Egyelőre azonban az eddigi 
rendszer következményeként lá that juk, hogy a 
svéd nép nagyon húzódik mindennemű nyilvá-
nos szereplés tő l . . . 

Mindig örültem, midőn az intézetek árbócáu 
fenn l á t t am az amer ika i nemzeti lobogót, de 
még kellemesebben ér in te t t volna e tény, ha e 
zászlók jobb ál lapotban lettek volna. E g y cikk-
ben olvastam, hogy a svéd iskolákon rendsze-
r int csak a csupasz r u d a t lehet látni . Igaz, — 
de én azér t azzal vígasztalom magam, hogy 
amit megszoktunk, azt gyak ran meg sem lát-
juk és észre sem vesszük, míg a r i t kábban lá-
tott dolgok inkább fe lh ív ják f igyelmünket . 

Egyik intézetben megmuta t t ák az iskola sa-
já t kis nyomdá já t . A lehető legegyszerűbb gép-
pel itt á l l í t j ák elő házi u j ság juka t . Semmi két-
ség, hogy e szerény k is lapnak szerkesztői és 
kiadói a legboldogabbaknak érezték ma-
gukat az egész Egyesült-Államokiban. Sok új-
ságot olvastam és ismerek, de e kis l apnak egy 
példánya mind ig díszhelyet foglal el könyv-
szekrényemben. Más érdekes tapaszta la ta im is 
voltak, különösen Chicagóban. Megismerked-
tem egy csomó különböző módszerrel, melyeik 
mindegyike egy-egy fontos taní tás i problémát 
igyekezett megoldani. Különböző könyveket, 
rendszereket és tanszereket lát tam, melyeknek 
értéke felől természetesen a vélemények eltér-
nek, egy dolog azonban biztos: ezek mind arról 
a merész ku ta tás i és próbálkozási vágyró l tesz-
nek tanúságot , mely az amerikai nemzetet any-
nyira jellemzi. Az eszmék nem eredetiek. Nagy-
részt Rousseau-1 vagy Froebel-t veszik alapul, 
de a gyakor la tba való átül tetésük te rén fejte-
nek ki erős tevékenységet. Egy körülmény 
azonban kissé fenyegető az amerikai rendszer-
ben. A kézügyesség fejlesztésének tú lságba vi-
telével az iskola csakhamar műhelyekké válik. 
Nézetem szerint meg kell találni az egyensúlyt 
a kézügyességek és a tudományok művelése 
között. 

Persze az épületek ós a rendszer sokat jelen-
tenek, de min t mindenben, úgy főkép a taní tás-
ban a személytől f ü g g az egész. Bármi ly tökéle-
tes tanszereik is lesznek, a tanító m a r a d azért 

MÜFOG, 
plombák, fogtisztítás 
jutányos árban a ta-
nítóság régi, elismert 
fogászati intézetében 

FENYVESI MENYHÉRT 
Budapest, IX. Ráday-utca 5. (Kálvin»tér mellett). 
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az iskola lel'ke. És itt ragadom meg az alkal-
mat, hogy úgy az amerikai, mint az európai 
közoktatásnak egy kényes pontját tárgyaljam. 

Tény, hogy kutyák és lovak betanítására és 
idomítására óriási összegeket költenek. Svéd-
országban például a k i rá lyi főistállómester 
egyike a legmagasabbrangú embereknek, és t: 
feladatot csak a legkiválóbb személyekre bíz-
zák. Hát nem kívánhatnánk meg, hogy embe-
rek tanítását és nevelését csak szakképzett és 
jellemben kifogástalan emberekre bízzák? Nem 
volna-e szükséges, hogy ezek megfelelő rangot 
és illő fizetést nyernének? Sajnos, ez távolról 
sem az eset. És azért nem, mer t az iskolát üzleti 
szempontból nézik. Az üzletember így gondol-
kozik: Ennyi meg ennyi tanítóra van szüksé-
gem, ezek ennyibe és ennyibe kerülnek, kérdés, 
hogy kaphatom meg őket a legolcsóbb áron. 
Ez a gyárakban és farmokon megfelel, de ily 
okoskodás a közoktatásban hibás, mert hely-
telen a kiindulási pont. A tanítás és nevelés 
nem üzleti aktus. Ez szellemi értékek teremtése, 
melyeket pénziben nem lehet kifejezni és fel-
mérni. Művészetnek mondható. Az igazi nevelő 
Isten kegyelméből egy művész, és munká já t 
nem lehet a szociális értékekből megbecsülni. 
Csak a leg ideál isabban gondolkozó, nagytehet-
ségű és kellően képzett fér f iakat és nőket kel-
lene e pályára engedni. Tűnődtem ra j ta , hogy 
hol vannak Amerikában a férfitanítók. Elvétve 
találunk párat , főként délen. Chicagóban vagy 
Bostonban csak itt-ott lát tam egyet-egyet a 
középiskolákban. Gondolkoztam r a j t a : H á t a 
tanítás elemi iskolákban férfiakhoz oly kevéssé 
méltó foglalkozá's volna? A napokban megkap-
tam a választ az egyik iskola egyetlen férfi-
tanítójától: „A fizetés túlkevés — és hozzá-
tehette volna — az állás pedig túlbizonytalau 
egy férfi számára." Ügy hiszem, ez a két leg-
sötétebb pont ja az amerikai közoktatásnak. 
Ezeket mondva, természetesen távolról sem ál-
lítom, hogy a nőtanítók nem lennének alkal-
masok hivatásuk betöltésére. Ellenkezőleg! Mi-
dőn a nagyvárosok iskoláit látogattam, bámu-
lat ramél tó képességűeket találtam. Energiát , 
kedvet, érdeklődést és érzéket mutattak a gyer-
mekekkel való bánásmódra. De láttam, hogy a 
nehéz feladatok túlterheltséget és nagyfokú 
idegességet váltanak ki. Az amerikai tanító-
ságnak fogalma sincs arról a nyugalomról és 
függetlenségről, melyet a mieink élveznek. 

Pedig az amerikai tanítóság hatalmas testü-
lete, azt hiszem, méltó volna ugyanazokra az 
előnyökre, mert r a j tuk nyugszik a generációk 
műveltsége és ők t a r t j ák fenn a nemzet egy-
ségét. Ha az amerikai tanítóság megfelelő kép-
zést, jó fizetést és biztos pozíciót nyer, sokat 
tehet. Ha pedig ez meg nem történik, akkor az 
Egyesült-Államoknak még hosszú utat kell 
megtenni a szellemi műveltség elérésében. 

(School Life. IX. évf., 3. sz.) 

b) Franeia lapokbóL 

A földrajz tanítása képek segítségével. 
A földrajz taní tása lassankint megszűnik az 

adatok bemagoltatása lenni, ebben a tá rgyban 
is nagyobb jelentőségre kezd szert tenni a 
szemléltetés. A képnek, akár mozgó legyen az, 
akár egyszerű vetített , oly fontos szerepe van 
a földrajztanításban, mint a kísérletezésnek a 
kémiában és fizikában. 

E g y strassburgi középiskolában vetítés cél-
j a i ra használnak: 1. gyorsfényképező készülé-
ket, melyen diapozitíveket is lehet vetíteni, 2. 
levelezőlapok vetítésére szolgáló apparátust . 
Az elszászi elemi iskolai taní tás vezetősége 
pedagógiai múzeumot állított fel, melynek 
számtalan filmje, kliséje és levelezőlapja van, 
és melyeket éppúgy kölcsönöznek ki, mint a 
kölcsönköny veket. 

I lyen módon bemutathatok a fizikai földrajz 
köréből: a Szajna, Franciaország középső 
partok, artézi kutak, Vezúv, Etna , japán tűz-
hányóhegyek, források, stb., a gazdasági föld-
r a j z köréből pl.: a kaucsuk, a cukornád, a 
selyemhernyótenyésztés, a kávétermelés, a tea, 
a petróleum, a szénbánya, az acélgyártás, stb.; 
a fizikai és egyszersmind gazdasági földrajz 
köréből: A Szajna, Franciaország középső 
része, stb. A filmet vagy a magyarázat közben, 
vagy az után muta t j ák be. Sokszor megállnak 
a vetítésben, hogy idő legyen a magyarázásra 
vagy feleltetésre. Sokszor a film és az egyszerű 
vetí tet t kép felváltva jelennek meg. Az ered-
mény a gyenge tanulóknál is meglepő jó. Egy 
t aná r pl. 10—12 éves gyemekeknek bemutat ta 
vetítéssel az apályt és dagályt, egy hónap 
múlva dolgozatot Íratot t belőle és az összes 
gyerekek jó feleletet adtak. A megfelelő pár-
huzamos osztályban ugyanaz a tanár nem 
mutat ta be a képeket és a dolgozatra 26 tanuló 
közül csak 5 adott jó feleletet. Ezt a kísérletet 
többször megismételte, mindig hasonló ered-
ménnyel. A mozgókép főleg a természetben 
végbemenő mozgások bemutatására való, az 
egyszerű vetítés pedig a nyugodt képek fel-
tüntetésére. Gyakorlati jellegű ellenvetés mind-
erre: „Sok időt elvesz az órából a bemutatás-
hoz való készülődés." Azonban minden osztály-
ban vannak gyermekek, kiket be lehet taní tani 
ar ra , hogy a tanár egy szempillantására elő-
készítsék a vásznat, az apparátust , besötétítik 
a szobát stb., mialatt tovább folyik az óra. Két 
perc alat t minden megvan. 

Ez a módszer napról-napra nagyobb jelen-
tőségre tesz szert, szinte beláthatatlan út nyílik 
meg előtte. 

(Manuel Général de rinstruction primaire. 
1924 április 12.) 

Dr. Révész Margit G V O Q y D a e d a Q O Q E 3 1 Rendszeres elemi és IV. közép. 
TELEFON 137-84. JL 9 * isk oktatás testileg gyengén zugliget Remete út i8 Gyermekszanatérium S a ^ s 
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H Í R E K . 
Tóth Lajos államtitkár ünneplése. 
A kultuszminisztérium tisztviselő-kara meleg 

ovációban részesítette Tóth Lajost, akit a Kor-
mányzó Ür őfőméltósága adminisztratív állam-
titkárrá nevezett ki. 

A miniszter fogadótermében jelentek meg a 
kultuszminisztérium tisztviselői, ahol Klebels-
berg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a következő szép beszédben üdvözölte Tóth 
Lajost és méltatta a magyar közoktatás terén 
kifejtett elévülhetetlen érdemeit. 

Kedves Barátom! 
Ügy érzem, r i tkán tolmácsolta miniszter 

minisztériuma tisztviselői karának érzelmeit 
és örömét olyan híven és őszintén, mint ón 
ma, midőn szeretettel üdvözlünk abból az 
alkalomból, hogy a Kormányzó Ür Őfőméltó-
sága a közoktatásügyi minisztérium admi-
nisztratív ál lamti tkárává méltóztatott téged 
kinevezni. 

Ennek a magas kinevezésnek kettős jelen-
tősége van. 

Elismerését nyeri a hivatalnoki érdem, mert 
Te, tisztelt Barátom, azt a magas bürokrata-
típust képviseled, melynek eszménye és szinte 
egyedüli életcélja az alkotás; eszköze a ter-
mékeny, a fáradhatat lan munka. Változó mi-
niszterek mellett az állandóságot képviselted, 
annak a gondolatnak állandóságát, hogy 
méltó hajlékokat kell emelni a magyar felső 
oktatásnak, a magyar tudományosságnak 
Klinikáink kiépítése elsősorban a Te neved-
hez fűződik, úgyszintén az orvosképzés szint-
jének emelése, e réven egyik legelső tényező-
jévé lettél annak, hogy a nemzet egészségi 
állapota javul. 

A másik jelentősége a mai napnak, hogy 
tájra adminisztratív államtitkára van a kul-
tuszminisztériumnak, a politikától távol álló 
hivatalnok-államtitkára, ki a változó minisz-
terek mellett hivatva van a minisztérium 
személyzetének érdekeit is képviselni. Közöt-
tük nőttél fel, mindenkit fejlődésének kezde-
tétől személyesen ismersz, ismered mind-
egyiknek életét, vágyait, céljait s így leg-
hivatottabb szószólójuk vagy. De különösen 
alkalmassá teszi e magas tisztségre nemes 
egyéniségedet az az osztatlan bizalom, mely-
lyel a kultuszminisztérium tisztviselői kara 
Téged körülvesz. 

A magam részéről csak ar ra kérlek, tar ts 
meg barátságodban s támogass engem to-
vábbra is abban a nehéz munkában, melyet 

a magyar művelődés megmentése érdekében 
vállvetetten folytatunk. 

Az Isten tartson meg soká a haza és a ma-
gyar művelődés érdekében! 
Lelkes éljenzés és taps követte a miniszter 

beszédét, amelyre Tóth Lajos államtitkár a 
következő, keresetlen, de benső érzéstől áthatott 
beszéddel válaszolt: 

Nagyméltóságú Miniszter Űr ! Kegyelmes Uram! 
Azokért az elismerő, érdemeimet messze felülmúló ked-
ves szavakért, amelyeket hozzám intézni kegyes voltál, 
fogadd kérlek őszinte köszönetemet és mély hálámat. 
Jól esik az elismerés annak a férfiúnak az ajkáról, 
aki a magyar kul túra zászlaját ezekben a nehéz idők-
ben is fényes tehetségével, soha nem csüggedő lelkese-
désével, ernyedetlen buzgalmával, sikerrel lobogtatja 
előttünk, lelkesítve bennünket a magyar haza és a 
magyar kultúra szeretetére és istápolására, 

A magyar közoktatásügy szolgálatában el tö l töt t 
hosszú munkásságom alatt mindenkor arra töreked-
tem, hogy a magyar felsőoktatást legjobb tehetségem-
hez képest, szeretettel és odaadással szolgáljam, és ha 
sikerült ezen a téren némi érdemeket szereznem, azt 
mindenkor elöljáróim bizalmának és kartársaim támo-
gatásának köszönhettem. Mindenkor az volt a törek-
vésem, hogy kötelességeimet tőlem telhetőleg jó l és 
becsületesen teljesítsem, hogy annak az ügynek, amely-
nek szolgálatára szegődtem, hasznára lehessek, ós hogy 
azokat a férfiakat, akik a magyar tudományosságot 
előbbre vinni, a magyar felsőbb oktatást fejleszteni hiva-
to t tak voltak, ezen törekvésükben minden erőmből támo-
gassam, hogy ezáltal hazánk kultúrájának gyarapítá-
sát a magam erejével előresegítsem, főnökeim bizalmát 
és elismerését kiérdemeljem, és kartársaim megbecsü-
lését és szeretetét kivívjam. 

Jóleső érzéssel és mély hálával jelenthetem ki, hogy 
hosszú szolgálatom alatt úgy főnökeimnek — akik 
között a magyar nemzet és a magyar kultúra leg-
kiválóbbjai is helyet foglaltak — bizalmát és elisme-
rését, valamint kartársaimnak megbecsülését és szere-
tetét kiérdemelnem sikerült. 

Sohasem fogom elfelejteni és életem végéig hálával 
fogok megemlékezni kartársaimnak a Károlyi-kormány 
idejében és a kommunizmus bukásakor irántam meg-
nyilvánuló elismeréséről és ragaszkodásáról. És most 
arra kérlek benneteket, hogy azon már rövid időre is, 
amelyet köztetek az isteni gondviselés kegyelméből és 
Őexcellenciája bizalmából még eltölteni szerencsés lehe-
tek, tartsatok meg eddig is tapasztalt szíves barát-
ságtokban és jóindulatotokban. 

A beszéd befejeztével az ál lamtitkár a tiszt-
viselők szűnni nem akaró éljenzése és tapsa 
között egyenkint kezet fogott tisztviselőtársai-
val, akik szinte gyermeki szeretettel övezték 
körül bár őszbeborult, de lélekben és kedély-
ben még mindig i f jú , tetterős főnöküket. 

MEZET ^Sn^i°íbaanlesi KISS PAL mez nagy keresketí ö 
BUDAPEST, VII, Wesselényi-u. 1, (Károly-körút sarok, bazárépület.) 
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Pályázat pedagógiai tétel 
kidolgozására. 

A Néptanítók Lapja szerkesztősége ma-
gyar zászló" címen hirdetet t pályázatra beér-
kezett pályamunkák bíráló bizottságának je-, 
lentése a lapján új pályázatot hirdet a követ-
kező pályatétel kidolgozására: 

Mit kell tenni a tanítónak úgy a nevelés, 
mint a tanítás terén az iskolába lépő gyermek 
korától annak betetőzéséig, — beleértve a Le-
vente-egyesületben való működést is — az 
irányban, hogy a nemzeti lobogó eszménye ér-
zés és tudatosság alapján maradandóan éljen 
minden magyar lelkében. 

A pályázóknak figyelmébe a jánl juk lapunk 
folyó évi 11—12. számában A magyar zászló c. 
korábban kitűzött pályamunkákról megjelent 
előadói jelentést. 

Pályadíj: 100.800 korona, 
és a Néptanítók Lapjában közlésre kerülő 
pályamunka külön írói tiszteletdíja. 

A jeligés levéllel ellátott, idegen kézzel írott 
pályamunkák 1924. évi július hó 31 éig külden-
dők be a Néptanítók Lapja szerkesztőségébe, 
később vagy hiányosan érkező pályamunkák 
figyelembe nem vétenek. 

Budapest, 1924. évi május hó. 
A Néptanítók Lapja szerkesztége. 

Egymillió korona pályadíj 
Gárdonyi Géza életrajzára. 

A Gárdonyi Géza irodalmi társaság pályá-
zatot hirdet Gárdonyi Géza életrajzának 
megírására. Az életrajzban jellemezni kell 
az író egyéniségét, mint embert, tanítót, írót, 
meg kell rajzolni továbbá írói fejlődését, hala-
dását és munkásságát . A pályamű két nyol-
eadrét nyomtatott ívre ter jedhet . Csak irodalmi 
értékű és színvonalú munkák részesülhetnek 
jutalomban. Az elfogadott pályaművet a_„Ma-
gyar Holland Kultúrgazdasági R.-T." "á l ta l 
felajánlott egymillió koronával jutalmazzák. 
ik pályaművek 1925 január l-ig, jeligés levéllel, 
0 ; v -«ha tó kéz- vagy gépírással Simon Lajos 
úr, a Gárdonyi Gém iroaül^A társaság elnöke 
címére (VII., Kertész-utca 30) küldendők. A 
pályadíj jal jutalmazott mű a Gárdonyi Géza 
irodalmi társaság és a Magyar Holland Kul-
túrgazdasági R.-T. tu lajdonába megy át. 

A Néptanítók Lapjáért. 
Nagyon kapóra jött a Komáromi Ált. Ta-

nító Egyesületnek elismerésre méltó határo-
zata, amely szerint a legnagyobb készséggel 
fog oda hatni, hogy a Néptanítók Lap já t ahya-

erejéhez mérten támogassa. A papiros ára 
ás a nyomdai munkabérek rövid idő a l a t t oly 
rohamosan emelkednek, hogy ismét veszede-
lemben forog a Néptanítók Lapja eddigi ter-
jedelmében való és pontos időközökben való 
megjelenése. Egypár millióra volna szükségünk, 
hogy a lap eddigi terjedelmében és az eddigi 
időközökben való megjelenése fennakadást ne 
szenvedjen. H a szeretitek és várjátok a lapot 
ís ha van módotok hozzá, hozzatok érte a mai 
válságos időkben minél nagyobb áldozatot. 

* 

A komárommegyei általános tanítóegyesület folyó 
évi április hó 26-án tar to t t központi választmányi 
ülésén szó volt a Néptanítók Lapjának, ennek a ked-
ves, igen értékes és magas nivójú lapnak önkéntes 
anyagi támogatásáról. Elhatározta tehát a választ-
mány, hogy a maga részéről a legnagyobb készséggel 
fog oda hatni, hogy a tanítóság anyagi erejéhez mér-
ten támogassa ezt a kiváló szaklapunkat, de ugyan-
akkor azzal a kéréssel fordul Méltóságodhoz, hogy 
legyen kegyes az egyesületi ügyeket illető közleménye-
ket „Egyesületi élet" rovatába felvenni, mert ezzel az 
egyesület tagjaival való érintkezésnek tenne nagy szol-
gálatot, mivel a tagokkal való gyakoribb közléseket 
majdnem lehetetlenné teszi a magas postaköltség.* 

Bábolnapuszta, 1924 május 7-én. 
Hazafias tisztelettel: 

Hotucs János, 
vm. tanítóegyesületi elnök. 

— Emléktábla a hazáért elesett hős tanítók-
nak. A pápai áll, tanítóképzőben végzett taní-
tók kegyeletes, hazafias szívre valló kezdemé-
nyezése a lap ján az intézet tanár ikara azzal a 
kérelemmel fordult a vallás- és közokt. minisz-
ter úrhoz, hogy a világháborúban hősi halál t 
halt egykori növendékei névsorát, díszes már-
ványtáblán megörökíthesse. A kultuszminisz-
ter a követésre méltó, kegyeletes eszme feletti 
örömének kifejezése mellett az emléktábla el-
helyezését engedélyezte. Hogy a pápai állami 
tanítóképzőben eddig végzett hős magya r ta-
nítók és tanítójelöltek névsora teljes s az em-
léküket megörökítő márványtábla mielőbb fel-

* A legnagyobb készséggel teljesítjük e kérést, hiszen 
eddig is mindig, még a mostani nehéz nyomdai viszo-
nyok között is a legmesszebbmenőleg adtunk teret a 
tanítóegyesület közleményeinek. (Szerk.) 

Gyógytorna jó és rossztartású gyermekeknek, 
betegségek ellen. Vízkúrák 

Z a n d e r felnőtteknek is. Hő» é s f é n y f i i r d ö k izületi és rheumás 
maszázs, inhalatorium, üdítő soványítás, napfürdő, villamozás 

D r . M A N D L E R O T T Ó g y ó g y i n t é z e t é b e n B u d a p e s t , I X . k e r , , K á l v i n . t é r 10 . s z á m . 
Bejárat Ráday-utca ( G A Z D Á K BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE palotájában). Telefon : József 3—75. 
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állítható legyen, felkérünk mindenkit, de külö-
nösen az intézet volt növendékeit, hogy ameny-
nyiben birtokukban adatok vannak azon hő-
sökről, akik a fent i intézetnek növendékei vol-
tak és a világháborúban elestek, eltűntek vagy 
bármi más háború okozta módon életüket ál-
dozták a hazáért, küldjék azt és az emlékmű 
költségeihez való hozzájárulást mielőbb, de leg-
később folyó év június hó 30-ig személyesen 
vagy postán J u h á s z Imre, állami tan.-képző 
intézeti tanár ú r címére (Pápa, Jókai-u. 15.) 

— A Magyar Pedagógiai Társaság szomba-
ton, folyó hó 17-én délután a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiában tartotta meg nagygyűlését 
szépszámú, különösen pedagógiai közönség 
előtt. Fináczy Ernő nagy tetszéssel fogadott 
elnöki megnyitója után — amelynek gondolat-
menetét lapunk első helyén tesszük közzé — 
Gyulay Ágost t i tkár i jelentését olvasta fel, 
melyben elparentál ta a Társaság e lhunyt 
tagjai t . A hét elhunyt t a g helyére hét 
ú j tagot választottak meg. Ezek: Bar kacs Má-
ria, az Erzsébet Nőiskola igazgatója, dr. Bakta 
István sárospataki főgimnáziumi tanár, Má-
ter^Horvát Jolán, az Angol kisasszonyok 
főnöknője, Kisparti János kegyesrendi t aná r , 
dr. Nagy Zsigmond kultuszminiszteri osztály-
tanácsos, Suschnyi Henrik és dr. Tóth Tiha-
mér tanár. 

— Filmíró taní tó. Egy film j á r j a most be az 
ország minden mozgószínházát: „Az őrszem". 
Meg kell róla emlékeznünk, mert ez a film 
egyik szerzője a magyar tanítóságból termelő-
dött ki. A filmet Strausz László rendőrfel-
ügyelő és Némethy Tihamér volt állami taní tó 
írták. Némethy Tihamért a budapestvidéki 
kerületi főkapitányság kérelme alapján osztot-
ták be a rendőrséghez a legénység oktatására. 
Működésével annyi ra megnyerte feljebbvalói 
elismerését, hogy a jogvégzett tanítónak rend-
őrfelügyelővé való átminősítését kérték. 
Mikor a Corvin-színház pályázatot hirdetet t 
egy megfelelő scenáriumra s a beérkezett 
pályamunka közül egy sem volt megfelelő, Né-
methy Tihamér Strausz Is tván rendőrfelügye-
lővel vállalkozott a rendőrpropaganda-fi lm 
megírására. A filmet „Az őrszem" címen mul t 
hó végén muta t ták be Budapesten s a bemuta-
tón megjelent József királyi herceg, Auguszta 
és Zsófia ki rá lyi főhercegnők kitüntető kéz 
szorítás mellett a legnagyobb elismeréssel adóz-
tak Némethy Tihamérnak. Némethy a m a g y a r 
tanítóságnak dicsőséget szerzett rendőrokta-
tói munkájával és filmjével, bizonyságául 
annak, hogy a magyar tanítóság között igen 
sok érték van, csak meg kellene látni s megér-
téssel kellene munkájukban támogatni, vezetni. 

— Klis Lajos igazgató hatvanadik évfor-
dulója. Szeretetteljes ünneplésben volt része 
Klis Lajosnak a magyar siketnéma-oktatás 
egyik lelkes és ügybuzgó apostolának, 60-ik 
évfordulója alkalmából. Klis igazgató i m m á r 
40-ik éve, hogy a hazai szakoktatás egyik leg-
nehezebb ágának, a siketnéma-oktatás- és ne-
velésnek szentelte önzetlen é le té t Ezen idő a la t t 
a hazai szakoktatás terén nagy munkásságot 
fej tet t ki s éppen ő az, akinek neve a siket-
néma-oktatás sikereivel szorosan egybeforrott . 

— Hargitai Flóris szék.-főv. igazgató jubi-
leuma. Szép ünnep keretében tar to t ta meg a 
budapesti VII . kerületi Dembinszky-utcai közs. 
elemi- és leányiparostanonciskola tanítótestü-
lete folyó évi május 3-án Hargitai Flóris igaz-
gatónak 42 éves tanítói jubileumát. A jubi-
leumi ünnep a Magyar Hiszekegy eléneklésé-
vel kezdődött. Utána Mosdóssy Imre minisz-
teri tanácsos, székesfővárosi királyi tanfel-
ügyelő üdvözölte gondolatokban gazdag be-
széddel Hargitai t , mely úgy az ünnepeltre, 
mint a termet szorongásig megtöltő közön-
ségre mély hatást tett . Üdvözlő beszédeket 
mondott még a székesfőváros tanácsának, a 
róm. kath. hitközségnek, az elemi iskola tanító-
testületének, a leányiparostanonciskola okta-
tóinak, az iskolaszéknek, a Budapesti Tanító-
testületnek, a Magyar Tanítók és Tanárok 
Nemzeti Szövetségének, a VII. kerületi tanító-
ságnak egy-egy szónoka. Az elemi népiskola 
egyik helyes kis leánynövendéke pedig hatást 
keltően dr. Thomka Is tvánné ünnepi költemé-
nyét szavalta el. A leányiparostanonciskola 
növendékei is szeretettel üdvözölték nyuga-
lombavonuló ősz igazgatójukat. Harg i ta i Fló-
ris elérzékenyülve mondott köszönetet az ün-
neplésért, visszapillantást vetve hosszú tanítói 
működésére. 

— Kitüntetet t tanító. Lakits Józsefet, szig-
ligeti tanítói működésének 40 éves évfordulója 
alkalmából fényes ünnepség keretében ünne-
pelte a község folyó évi április hó 21-én, 
mely alkalomból megyés püspöke őt igaz-
gatói címmel tüntet te ki. Az ünnepi isten-
tisztelet u tán — a község apraja , nagy ja jelen-
létében — a templomelőtti téren, főtisztelendő 
Debreczenyi Gyula plébános megható beszéd-
ben méltat ta a jubiláns 40 éves működését. A 
derék plébánosnak a tanító személyét, s a ta-
nítói állás megbecsülését tárgyaló megható 
beszéde u t án á tnyúj to t ta ünnepeltnek a püspöki 
kitüntető okmányt, mely után a Tapolca-Bala-
tonfüredi tanítóikör elnöke Gyarmathy Kál-
mán, a tanítói kar nevében nagyhatású beszéd-
ben köszöntötte a jubi lánst Ezt követték a köz-
ség b í rá ja , elöljáróság s a község képviselő-
testületének, valamint a tankötelesek, s az i f jú-
ság szónokai. Jubi láns igazgató meghatottan 
köszönte meg az üdvözlőbeszédeket Melyek 
után megindító volt lá tn i az igazi tanító i ránt 
megnyilvánuló szeretet s ragaszkodás jeleit, 
mint árasztották el a község lakói, öregek és 
i f jak egyenkint is a szeretett tanítót jókívána-
taikkal, kézcsókjaikkal. 

— Adományok a Néptanítók Lapja előállí-
tási költségeire: Balzer Adolf Pil isvörösvár 
50.000, Har t l György Romhány 20.000, Izr. tan-
testület Nyíregyháza 10.000, Orth. izr. el. iskola 
Szombathely 10.000, Deme András Csokva 
10.000, Nagy Károly Riticspuszta 10.000, Lengyel 
Károly Hosszúhát 10.000, Izr. elemi iskola Nyír-
bátor 10.000, Deme András Csokva 10.000, Nagy 
Károly Riticspuszta 10.000, Alács Sándor 
Sövényháza 8000, Vaskó Berta Győr 7000, Varga 
József Inke 5000, Kertész Sándor Alsóvadász 
3500, Schneider János Szeged 2000, Fülöp Is tván 
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Felcsút 500, Deme András Csikva 10.000, Nagy 
Károly Riticspuszta 10.000, Naigy Gusztáv 
Hajdúböszörmény 3000 korona. 

— Stovarsol. Dr. Miklós Jenő v. kórházi fő-
orvos í r j a nekünk, hogy a párisi Pasteur-inté-
zet egyik tudósa, Fourneau tanár nevéhez fű-
ződik a legújabb találmány, a Stovarsol nevű 
gyógyszer, amely az eddigi, állatokon és embe-
reken végzett kísérletek szerint biztosan meg 
tudja akadályozni a vérbajos fertőzést. A szer 
belsőleg véve erősen puszt í t ja a vé rba j kóroko-
zóját, gyorsan mulasztja el a betegség tüneteit. 
A legfontosabb hatása azonban az, hogy ott, 
ahol valakinél fertőzés veszélye áll fenn, pél-
dául, ha valakinek alapos gyanúja van arra , 
hogy fertőzött, szóval vérbajos egyénnel való 
érintkezés folytán ő maga is megkaphat ta a 
betegséget, ilyenkor elegendő a gyógyszert 
2—3 napig orvosi előírás szerint belsőleg szedni 
és az illető egész biztosan mentes marad a be-
tegségtől. 

— Iskolai ünnepély. A dunaharaszti állami 
elemi iskola buzgó és lelkes igazgatója — Hollós 
Oszkár — szép ünnepélyt rendezett má jus hó 
4-én. Az érdeklődők, akik zsúfolásig megtöltöt-
ték a termet, mindvégig gyönyörűséggel hall-
gatták a szép és élvezetes előadást, amelyet reg-
gelig tar tó táncmulatság követett. Az ünnepély-
nek nagy volt úgy az erkölcsi, mint az anyagi 
sikere. A tiszta jövedelem kétmillió ötszázezer 
korona, amelyet az iskola felszerelésére fogják 
fordítani. 

— Adományok. Hányi Miklós ig. tanító az 
ercsi-i cukorgyártelepi áll. el. iskola március 
15-iki ünnepélyének jövedelméből 88.000 K-t 
küldött a József kir. herceg szanatórium egye-
sület részére. Az összeget rendeltetési helyére 
jut ta t tuk. — A dunaharaszti áll. elemi iskola 
tantestülete 20.000 K-t küldött a Néptanítók 
Lapja előállítási költségeire. 

— A Protestáns Országos Árvaház f. hó 24-én 
(szombaton) délután ünnepli igazgatójának 
Brocskó La jos királyi tanácsosnak 50 éves igaz-
gatói jubilumát. A volt növendékek minél tö-
megesebb megjelenését kéri és vendégeket 
szívesen lát a Szervező Bizottság. 

— Iskolai találkozások. Felkérem azon iskola-
társaimat, kik Erdődy János hírneves peda-
gógus igazgatása alat t i kassai tanítóképző-
intézetet 1884-ben végezték, illetve akkor képe-
sítőztek, 40 éves találkozásunk megállapítása 
céljából minél előbb közöljék velem címöket, 
Fony (Abaujtorna m.) Kelemen János áll. isk. 
igazgató-helyettes. — Pápán, 1904-ben végzett 
osztálytársaimat felkérem, hogy címüket s 
esetleges javaslataikat a 20 éves találkozó meg-
tar tása céljából velem közöljék. Nagy József 
kántortanító, Öreglak. — Felkérem osztálytár-
saimat, akik a balatonfüredi áll. polgári fiú-
iskola negyedik osztályát 1914. év júniusában 

végezték, sürgősen közöljék címüket és a talál-
kozón való részvételi szándékukat. Bottá 
László, Szolnok, Fonciére. 

— Halálozások. Csanádi János állami tanító 
életének 58-ik, tanítói működésének 33-ik évé-
ben elhunyt. — Adorján Erzsébet ref. tanítónő 
folyó év május hó 12-én tanítói működésének 
hatodik évében hosszas szenvedés után meg-
halt. 

Egyesületi élet. 
Vasmegyei járásköri tanítógyűlés. A Vas-

megyei Általános Tanítóegyesület körmend— 
németújvár—szentgotthárdi járáskörének taní-
tói május 3-án Körmenden rendes közgyűlést 
tartottak. Megjelent a gyűlésen Deák Is tván, a 
megyei egyesület agilis elnöke és a tanfel-
ügyelőség képviseletében Kovács I s tván tan-
felügyelőséghez beosztott igazgató-tanító. A 
háború után, ezelőtt két évvel u j j á alakult 
egyesület ezúttal adta reménytkeltő jelét az ál-
talános összefogás gondolata megérzésének. Ta-
lán nem messze az idő, hogy a járások tanítói 
jellegkülönibség nélkül együtt legyenek az egye-
sületben, megalkotva a pedagógia és sa j á t ér-
dekei összefogó erejének láncszemét. Értékes 
tárgya volt a gyűlésnek a szülői értekezletek 
ügye, melyet Somogyi Béla körmendi ev, tanító 
adott elő ügyes, figyelemlekötő előadásban. 
Tantó Is tván körmendi ref. tanító a történelem 
tanítás fontosságáról és a célravezető módszer 
helyes alkalmazásáról ta r to t t értekezést. Az 
egyesület eddigi tagjai kivétel nélkül előfizet-
tek a „Tanítók Szövetségé"-re is. T. /. 

A Keszthely-zalaszentgróti esp. ker. tartozó 
r. katholikus Tanítóegyesület folyó évi június 
hó 5-én délelőtt 10 órakor Keszthelyen a közs. 
elemi népiskolában t a r t j a évi rendes közgyű-
lését. Tárgypontok: 1. A gyűlés megnyitása. 
2. Mult ülés jegyzőkönyvének felolvasása. 3. 
Elnöki jelentés. 4. J u n g Lujza égenföldi tanító-
nő gyakori, taní tása a I l - ik leányosztályban 
„Az óra ismertetése" címmel. 5. Várha lmy An-
tal egyes pénztáros jelentése. 6. Daubner Erzsé-
bet sármelléki tanítónő „Mentsük meg az ott-
hont!" c. értekezése. 7. Tagnévsor kiegészítése, 
ú j tagok jelentkezése. 8. Előzetesen bejelentett 
ügyek, indítványok, sérelmek tárgyalása. 

Pályázat jeligére. A „Czeglédi Ipartestület i 
Dal kar" választmánya az egyesület 25 éves ju-
bileuma alkalmából pályázatot h i rde t „Je-
ligédre. A jelige magyaros, eredeti, hatásos és 
rövid legyen. 28—32 szótagnál többől nem áll-
hat. Dicsőítse a dalt, legyen vonatkozásban az 
irredentizmussal, s amennyiben lehetséges, 
Cegléd Kossuth-kultuszával. A pá lyadí j 4 
(négy) q. búza értéke, melyet a bíráló bizottság 
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döntése után ad ki a választmány a legjobb 
abszolutbecsű műnek. Pályázati határidő folyó 
évi június hó 21. A pályaművek, jeligés levél-
kével ellátva, az egyesület ügyvezetőjének, 
Beneda Pálnak Cegléd (VIII., Cukor-,u. 18.) 
küldendők. A pályanyertes mű az egyesület 
tulajdonát képezi. A bizottság a nem nyertes 
műveket és a zár t jeligés levélkéket felbontat-
tat lanul megsemmisíti. A nyertes „Jeligé"-nek 
megzenésítésére 6 (hat) q. búza értékét tűzi ki 
— annakidején — a választmány. A „Ceglédi 
Ipartestületi Dalkar" választmánya. 

Irodalom. 
A magyar ifjúsági irodalom története. I r t a : 

dr. Szemák István. Budapest, 1924. 
A szorgalmas, odaadó lélekkel munkálkodó, 

érdemes szerző mintegy három évtizede foglal-
kozik az i f júsági irodalom ügyével. Egy csomó 
cikk, i f júsági könyvjegyzék, s most ez a m ű 
hirdetik nem kicsinylendő munká jának ered-
ményeit. Ha az ő nagy munkával készült jegy-
zéke meg nem jelenik annak idején, ma úgy-
szólván semmi nem állana az iskola emberei-
nek rendelkezésére, ami tájékozódást nyúj t -
ha tna nekik: i f j ú ság i irodalmunk útvesztőjé-
ben. Ifjúsági könyvtár jegyzéke 1912-ből, s az 
ugyanezen időtáj t megjelenő Népisk. I f j . 
Könyvtárakat Intéző Bizottság jegyzéke: két 
i ránytű ezen a téren; amaz a középiskolák, 
emez a népiskolák számára. Azóta szinte semmi 
sem történt ebben az ügyben. Tán épp ezt 
tudva és látva alakította meg mostanában 
Klebelsberg miniszter úr az Országos I f j ú ság i 
Irodalmi tanácsot, egy olyan szervet, melynek 
hivatásánál fogva nagyérdekű dolgot kell meg-
oldania, s mely elé nagy várakozással néz az 
ország pedagógiai és irodalmi közvéleménye. 

Szemák István i f júsági irodalmunk történe-
tét tárgyaló műve 108 oldalon t á r j a fel az ő 
szorgalmának eredményeit. Az első fejezetben 
az i f j . olvasmányról, könyvtárról és irodal-
munkról szól ál talában s meghatározza ez 
utóbbi célját és fa ja i t . Szól a speciális i f j . írók-
ról, a kiváló, de nem speciális i f j ú ság i írókról, 
azokról, akik nemcsák a nagyok számára na-
gyot, de a kicsinyek számára is írtak ilyet. ! 
(Jókai, Mikszáth, Herczeg, Gárdonyi stb.) 

A második fejezetben i f júság i irodalmunk 
történetét s egyes időszakait tárgyalja . Ez 
utóbbiak szerinte a következők: I. Feneion 
Telemachosától Győry Vilmosig, dr. Fésűs 
Györgyig és Győry Ilonáig (!) vagyis 1755-től 
1870-ig. — II . Győry Vilmostól Gaal Mózesig, 
Benedek Elekig és Rákosi Viktor ig 1870-től 
1892-ig. — A II I . időszak ez elsorolt írók fellép-
tétől a nagy háborúig 1892-től 1914-ig terjed, a 
IV. időszak pedig 1914-től napjainkig. 

A harmadik fejezetben azzal foglalkozik, 
ami művének mintegy folyományakép jelent-
kezik: 1. Mit kell tennünk i f júsági irodalmunk 
érdekében1? S erre meg is felel: Támogassuk 
i f júsági i rodalmunkat és üldözzük a szenny-
irodalmat. 

Az út törő munkát egy név- és tárgymutató 
fejezi be. 

Szakszerű bírálatot, részletekbe ható megvi-
tatást igényelne ez a derék mű, melyet szer-
zője, amint az előszóban elmondja, nem kicsiny 
küzdelem u tán tudott csak megjelentetni. De 
ez a hely most nem alkalmas erre. I t t csak bi-
zonyos általános benyomásokról számolhatunk 
be, amikor fel akar juk hívni a szakkörök 
figyelmét a munkára, mellyel minden hozzá-
értőnek foglalkoznia, kell. Megható az az apos-
toli buzgalom, mellyel a 82 éves Szemák István, 
fáradtságot, munkát, költséget nem kímélve, 
létrehozta ezt a művet. Irigylésre méltó fiatal-
sággal szállt síkra az ő gyakorlati elveiért. Ne-
mes eszményű, ideális lélek árad ki művéből, 
illetve a szerző felfogásából. A gyakorlati élet, 
az iskola emberei ma jd meg fogják találni a 
módot, hogy átvegyék belőle mindazt, ami ma-
radandó, igazi érték. Vita indulhatna a fölött, 
hogy értékelése az egyes írókról helytálló-e 
egészen, hogy a korok beosztása nem nagyon 
önkényes-e, nem túlságosan egyéni-e, stb., de 
ez az ilyen műnél szinte természetes is, pláne, 
ha úttörő munkáró is van szó. 

Tagadhatatlan, hogy Szemák István ri tka 
jóindulattal, tiszteletreméltó tájékozódássá] 
ír ta meg könyvét, mintegy befejezve véle azt 
a több évtizedre ter jedő buzgalmat, szívós 
munkásságot, melyet az i f júsági irodalom mű-
veinek elsorolásával, jegyzékbe folgalalásával, 
megítélésével kifejtet t . Nincs senki, aki ezen a 
téren vele versenyezne. Csak ezután kell jön-
nie valakinek és valakiknek, akik a kezdet kez-
detét fo ly ta t ják s e l ju tnak oda, ahhoz a pont-
hoz, amelyet ő nemes lelkületével meglátott s 
amelyhez közeledni férfias léptekkel megkísé-
relt. 

Az i f júság i irodalom ügye óriási nemzet-
nevelő ügy. Amely nemzet ezt öntudatosan 
ápolja, fejleszti: jövőjét alapozza meg. A leg-
nagyobb igazság, ami Szemák könyvéből fe-
lénk szól, ebben foglalható össze. —vas. 

Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy Hazában, 
Hiszek egy isteni örök Igazságban, 
Hiszek Magyarország *öltámadásában. 

Amen. 
E r e d m é n y e s e n k e z e l t e t n e k s z i g o r ú o r v o s i f e l ü g y e l e t a l a t t : ide* n i A T U l R M I A PVÓPVIWTC7CT 
g e s á l l a p o t o k , á l m a t l a n s á g , s z í v , , g y o m o r ® e p e b á n t a l m a k , U I A I H t K N N A faYUbTINIUtl 
r h e u m a , izüle t i b e t e g s é g e k , f a g y á s , h a j h u l l á s , g y e r m e k e k BUDAPEST 
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Ismeretterjesztő. 
Kant Immánuel. 

— Születésének kétszázadlk évfordulójára. — 

I r ta : Barcsai Károly, a győri ál l . tanítónőképző-intézet 
tanára. 

Kétszáz esztendeje immár, hogy a legmélysé-
gesebb emberi elmék egyikének életszikrája a 
keletporoszországi Königsberg városában föl-
lobbant. 1724 április 22-én született Kant Immá-
nuel, a német fa j iságnak egyik legjellegzete-
sebb, de egyben az emberi szellemnek is egyik 
legerőteljesebb megtestesítője. 

A kétszázéves évforduló megünneplésére nem-
csak Németország, hanem a világ legtöbb kul-
túrnemzete lelkes igyezettel készülődik. A világ 
legnagyobb tudós szervezetének, a német Kant -
Társaságnak tagja i a bölcs szülővárosában há-
rom napra tervezett ünnepi ülés keretében óhaj-
tanak hódolni Kant szellemének. Az ünnep szó-
noka Harnack Adolf, a német tudós világ egyik 
kiválósága lesz. Hollandiában, az amsterdami 
egyetemen a holland Kant-Társaság ünnepli a 
nagy évfordulót. Fényes ünnepségre készülnek 
Angliában, Amerikában, Svájcban, Ausztriá-
ban és Bulgár iában is. De ünnepel J apán és 
Kína is, ahol a műveltséget mélységesen át-
hatot ta az a szellem, amit a háború előtt a 
pekingi és a tokiói egyTetemen működő német 
tanárok honosítottak meg. 

Az ünneplő nemzetek sorából nem maradhat 
el hazánk sem. Nekünk, a nevelés tájékain fog-
lalatoskodóknak meg éppen különös hálával 
kell megemlékeznünk a nagy szellemi reformá-
torról, aki a szellemi élet minden területére ki-
ható munkássága terén igen becses értékeket 
hagyott reánk. 

A pedagógia a filozófiába mélyeszti gyökereit 
és onnan szívja továbbfejlesztő erejét. Herbar t 
mondja, hogy: „a pedagógia mint tudomány a 
gyakorlati filozófiától és a lélektantól függ; 
amaz muta t ja a célt, ez az u ta t és akadályokat".1 

Ezt kiegészíti Herbar tnak az Aphorismenben 
hangoztatott következő megállapítása: „Ami-
lyen bizonyos, hogy a filozófiának az ember 
rendeltetéséről és természetéről kell szólnia, 
éppoly bizonyos, hogy a pedagógiának filozófiai 
tudománynak kell lennie." 

Ha tehát a filozófia és a pedagógia íg>T el-
választhatatlanul egymásra utaltak, akkor ne-
künk különösen meg kell becsülnünk a Kan t 
mélységes világából előtörő hatalmas filozófiai 
szintézist, amely bőséges erőforrása lesz mindig 
a tudományos pedagógiának. 

Kantot sokfélekép ítélték meg és ítélik meg 
ma is. Bámulói és rajongói mellett ellenfelei 

1 Umriss padagogisclier Vorlesungen, 2, §. 

is vannak. De az is való, hogy szellemének 
nagyságához csak a kivételes elmék tudnak fel-
emelkedni. Akik pedig a plátói mélységeket 
magába záró filozófiai rendszerébe behatolni 
képesek, azok, habár hatalmas, zárt rendszeré-
nek egy-egy gyengébb, sebezhetőbb oldalát ki-
tapintot ták is, elméjének nagysága és alkotá-
sainak grandiózus volta előtt hódolattal kény-
telenek meghajolni. Erkölcsi nagyságától pedig 
senki sem tagadhat ja meg a mélységes tiszte-
letet. 

Kant kultúrtörténeti szempontból a filozófiai 
haladás egyik útjelzője. H a t á s a azonban csak 
később bontakozik ki, mer t nehézkesen höm-
pölygő, örvénylő stílusa s gondolatainak sok-
szor szinte visszariasztó homályossága még az 
elmélyedő, tudós lelkekhez is csak nehezen ta-
lált utat . 

De amily mértékben megnyíltak szellemének 
rejtelmei és mélységei, oly mértékben ter jedt 
a taní tása nyomán fellobogó szellemi forrada-
lom is Európa-szerte. Zsenije legszembetűnőb-
ben mégis sa já t népének erkölcsi világnézetére 
hatott. 

A tudományos megismerés határairól szóló 
taní tását az újabb filozófiai álláspont kikezdte 
ugyan, de azt el nem tagadhat ja , hogy kriticiz-
musának maradandó vívmánya az a megállapí-
tás, hogy a világrend észelvekben gyökerezik; 
vagyis Kant megsejtette azt az igazságot, hogy 
a logikai alapelvek abszolút érvénye előfel-
tétele magának a létezésnek is.2 Az is való, hogy 
az ú jkor i gondolkodók közül Leibniz és Kant 
jutottak el ama logikai és ismeretelméleti be-
látásnak mélységéig, hogy a nem-tapasztalati 
megismerés nemcsak lehetséges, lianem alapja 
is a tapasztalásnak.3 Nevezetes Kantnak a foga-
lom természetéről, valamint a fogalom és a 
szemlélet közti viszonyról szóló tanítása. („A 
fogalmak szemléletek nélkül üresek, a szemlé-
letek fogalmak nélkül vakok.") Az ítélet rend-
szeres elemzése terén is Kan t jelölte meg elő-
ször azt az utat, amely a kategóriák tervszerű 
feltalálásához vezet.4 Tanításának legnagyobb 
jelentősége azonban abban van, hogy felismerte 
az etikáról és esztétikáról, hogy azok önálló 
filozófiai tudományágak, külön kiindulóponttal 
és sajátos tárgykörrel, vagyis autonómiájukat 
vette észre és alapozta meg.5 Megállapította a 
moralitás és a legalitás közti különbséget, ami 
nélkül az erkölcsi cselekvés kri tér iumai homály-
ban maradtak volna.6 Esztét ikája egy vonalba 
kerül Aristotelesével, mert mindkettő ugyan-

2 Pauler Akos: Bevezetés a filozófiába. Budapest. 
1921. 107. 1. 

s Id. m. 201. 1. 
« Id. m. 290. 1. ' 
5 Id. m. 23. és 24. 1. 
a Id. m. 117. 1. 
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azon tőből: az öntevékenységből eredő alkotás 
értékeléséből sar jad . ' 

Bennünket különösen érdekel Kant et ikája , 
mert a belőle sugárzó erkölcsi világnézet töb-
bek közt a nevelői célkitűzés sok érdekes voná-
sát t á r j a elénk. 

Kant et ikájának legjellemzőbb vonása az, 
hogy az ember cselekedeteiben a lelke mélyén 
uralkodó erkölcsi törvény szabályaihoz tar to-
zik alkalmazkodni. E törvény parancsai — sze-
rinte — egyetemesek és szükségképi jelentősé-
gűek. A kötelesség, az igazságosság és általá-
ban az erény eszméi lelkünk a priori sajátságai , 
nem pedig a tapasztalat eredményei. Ez eszmék 
nem az emberi természetben, nem a világ vál-
tozó körülményeiben, hanem a priori csak a 
tiszta ész fogalmaiban élnek. 

Kant tehát az erkölcsi eszménynek a r ra a 
magaslatára emelkedett, amely fölötte áll min-
den emberi változandóságnak, a lélek minden 
érzelmi hullámzásának; amely abszolút erkölcsi 
érték: belülről kifelé sugárzó örök, változatlan 
erő, minden idők legnagyobb, legtisztább értéke. 
Igazi becse éppen abban van, hogy öncél, füg-
getlen minden egyéb óhajtott céltól. 

Ilyen önmagában is becses erkölcsi érték sze-
rinte csak egy van a világon: a jóakarat (guter 
Wille). Az a készség pedig, amely önmagáért 
akar ja a jót: a kötelesség. 

A mi akaratunknak és cselekvésünknek igazi 
erkölcsi rúgója: a törvény tisztelete. Cselekvé-
sünkben oly erkölcsi alaphoz kell igazodnunk, 
amely a tiszta ész világában egyetemes tör-
vénnyé emelkedik. Az erkölcsi törvény feltétlen 
parancs, kategorikus imperativus, amelyet min-
den körülmények között követnünk kell. („Cse-
lekedjél úgy, hogy akaratod maximája minden-
kor egyszersmind általános törvényalkotás el-
véül szolgálhasson.") 

Kant az emberben az alkotóképességnek azt 
az erejét t a r t j a igazán becsesnek, amely akara-
tunk egyéni érvényesülésében nyilvánul. El-
érkeztünk ezzel az akarat autonómiájának elvé-
hez, amely azonban a jelenség-világ szükség-
képiségének területéről már transcendens vi-
lágba vezet át. Az akarat autonómiája nyomán 
járó szabadság gondolatával ugyanis mór t rans-
cendens mozzanat vonul be Kant etikai követ-
keztetéseibe. 

Az erkölcsös akaratnak szükségképi tevékeny-
sége a legfőbb jóra való törekvés. A legfőbb jó 
eszméje feltételezi a lélek halhatatlanságát és 
magában foglalja mind az erényt, mind a bol-
dogságot; e kettő pedig a z Isten létét kívánja.8 

Íme, Kant e t ikájának ezek a legjellemzőbb 
körvonalai, amelvek az etikai platonizmust 
meghaladó és azt továbbfejlesztő mélységeket 
zárják magukba, 

Eme vázlatos ismertetésből is kitűnik, hogy 
Kant az ember erkölcsi cselekvésében egy hatá-
rozott ész-törvény művét lát ja, amellyel az 

' Id m. 177. 1. 
« 8 ö- L e w e s G y ö r g y Hen r ik — dr . Bánóczy Józse f : 
A philosophia t ö r t é n e t e . I I I . köt . Budapes t , 1878. 273. és 
kov. 1. _ Dr. P a u l e r Akos: Bevezetés a filozófiába. Buda-
pest , 1921. 143-149. 1. (112.) 

ember egy szükségképen elhatározó erkölcsi 
törvény hatása alatt felszabadul a külső világ 
parancsoló nyomása alól. Amikor pedig az em-
ber függetleníti magát a jelenség-világ minden 
változó hatásától és egy örök, egyetemes er-
kölcsi törvény sugalló, elhatározó hatalmából 
cselekszik; amikor a végső okok egyetemességét 
magában foglaló erkölcs igaz alapja: a legfőbb 
jó i rányí t ja elhatározásában, s amikor a köte-
lesség érzete és tudata biztosítja elhatározásá-
nak szilárd a lapját : akkor lehetetlen, hogy 
üreslelkű, automata-emberrel legyen dolgunk; 
akkor emberi magasabbrendűségének, méltó-
ságának tudatától áthatott lény áll előttünk. 

Kant tiszteli az emberiség jogait és még a 
társadalom legalacsonyabb és legmegvetettebb 
tagjában is az embert keresi, mert azt t a r t ja , 
hogy nincs ember, akiben az isteni szikra fel 
nem található. 

„Magam is — úgymond Kant — hajlamomnál 
fogva kutató vagyok. A megismerés szomjúho-
zását teljesen átérzem és a benne való előbbre-
jutás vágyódó nyugtalanságát, vagy a minden 
haladás feletti elégedettséget is. Volt idő, mi-
dőn azt hittem, hogy ebben áll az emberiség 
becsülete és megvetettem a csőcseléket, amely 
semmiről sem tud. Rousseau helyreigazított. 
Ez az elvakultságból eredő elsőbbség eltűnik; 
megtanulom, hogy az embereket tiszteljem és 
sokkal haszontalanabbnak ta r tanám magam a 
közönséges munkásnál, ha nem gondolnám, 
hogy megfontolásom mindenkinek azt az érté-
ket adha t j a meg, hogy az emberiség jogait tö-
rekedjék helyreállítani."9 

Aki érzi lelki alkatának autonóm hivatását 
és ezt a hivatását az erkölcsi törvény paran-
csoló útmutatása szerint betölteni is képes, az 
igazi személyiség. Az erkölcsi autonómia elve 
egyedül a belső okoktól függő elhatározások 
rendületlen keresztülvitelét követeli; másoktól 
független, harmonikus lelket tételez fel, amely-
nek nem szolgai, lenyűgöző rablánca a baljós-
latú „kategorikus imperativus", hanem minden 
emberi gyarlóságtól, természeti változó hatás-
tól ment, biztos, felemelő erőssége. A kötelesség 
gyökere Kant szerint „nem más, mint az egyé-
niség, azaz az egész természet mechanizmusától 
való függetlenség és szabadság, ami egyúttal 
oly lény tulajdonsága, amely sajátságos, tulaj-
don esze által adott, tisztán erkölcsi törvények-
nek van alávetve".10 

Az erkölcsi törvény tisztelete és alkalmazko-
dás ennek parancsszavához, a férfias erő jele. 
Kant ezt az erőt a következőkép jellemzi: „A 
férfias erő nem abban nyilvánul, hogv kénysze-
rítsük magunkat arra, hogy mások igazságta-
lanságait el tűrjük, bár azokat elháríthatnék, 
hanem hogy a szükségképiség nehéz já rmát el-
viseljük, hasonlókép, hogy az erkölcsi tanulás 
gyakorlatai t kiálljuk, mint áldozatot a szabad-
ság számára, vagy azért, amit egyébként sze-
retünk."11 

» Dr . Gross Fél ix — dr . P o l g á r Gyu la : Kan t -Bre -
v i á r i u m . ( K u l t u r a és Tudomány . ) 2. k iad . Budapes t , 
1917. 33. 1. 

10 Id . m. 81. és 82. 1. 
« Id . m. 84. 1. 
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Amikor az emberi méltóság érzete a másoktól 
való függést nem engedi meg, akkor a lélek ön-
álló erőinek pezsgő munkába lendülése az élet-
kedv, a siker, a boldogság utáni vágy felkeltője 
és állandó élesztgetője. A kötelesség szigorú 
szava tehát nem örökös lidércnyomás, hanem 
életrendünk egyensúlyának, lelkünk harmóniá-
jának állandó fenntartója, nagy, nemes csele-
kedetek létrehozója. „A törvény fensége — úgy-
mond K a n t — (mint a Szinai-hegyi) mély tisz-
teletet kelt (nem félelmet, mely visszarettent, 
de bá j t sem, mely bizalmaskodásra hív), ami . . . 
az önmagunk meghatározásának fensége fölötti 
érzést eredményezi; ez pedig jobban elragad, 
mint bármily szép. De az erény, azaz a köteles-
ségteljesítés szilárdan alapozott készsége, kö-
vetkezményeiben jótékony is, többet képes tenni, 
mint bármi más a világon, akár a természet, 
akár a művészet,"12 

Az áldozatok is kedvesek akkor, ha tudjuk, 
hogy azokat örök igazságok érdekében visel-
jük; és a lélek a megpróbáltatások legnehezebb 
perceiben sem száműzi magából a bensőbb ér-
zelmeket, mer t az áldozatok legsúlyosabb kö-
vetkezményeiben is ott rezeg a minden érzéki 
öröm, múló gyönyörűség fölött álló magasztos 
érzelem: az igaz tett, a kötelességteljesítés nyo-
mában járó nemes öntudat. „Nem tar t ja-e fenn 
— úgymond K a n t — a becsületes embert az élet 
legnagyobb szerencsétlenségében — ami t ki-
kerülhetett volna, ha csak a kötelességteljesítést 
elmulasztotta volna — az a tudat, hogy ő az 
emberiség móltóságát az ő személyében meg-
tar tot ta és megtisztelte, hogy nem kell önmaga 
előtt szégyenkeznie és hogy nincs oka az ön-
vizsgálat belső tekintetét félnie? Ez a vigasz-
talás nem boldogság, a legkisebb része sem 
annak. Mert senki sem fog magának oly alkal-
mat kívánni, talán még az életet sem ily körül-
mények között. De ő él és nem tűrhet i el, hogy 
sa já t szeme előtt az életre méltatlan legyen."13 

I ly erkölcsi hitet vallott Sokrates, aki nyu-
godtan itta ki a méregpoharat, hogy példájával 
a_kötelesség már t í r j ává legyen. 

Az igaz tett , a kötelességteljesítés nyomában 
járó nemes öntudat a legbensőbb életörömök 
forrása. Ebből fakadnak a legszentebb és leg-
maradandóbb érzelmek, amelyeket nem a külső 
hatásoktól könnyen előálló, de éppoly könnyen 
el is múló változatosságok örökös hullámzása, 
hanem mélység, komolyság és a személyiség 
gyökeréig nyúló állandóság jellemez. A komoly-
ság még nem komorság, a lélek egyensúlya nem 
megkövesültség, a szellemiekben való elmerü-
lés nem hideg érzéketlenség. A komolyság a leg-
bensőbb életörömök köntöse lehet, a lelki har-
mónia a legigazabb gyönyörűségek ébrentar-
tója, a szellemiekben való elmerülés pedig a 

I d . m . 77. 1 
« Xd. m . 74. 1. 

leggazdagabb, legeszményibb érzelmek for rása 
lehet. 

Kant nem ellensége a lélek derűjének, harmo-
nikus vidámságnak. Hisz fennen hirdeti, hogy: 
„A vidám kötelességteljesítés az erkölcsi érzü-
let valódiságának a j e l e . . . Csak vidám szívvel 
vagyunk képesek gyönyörködni a jóban."11 

Kant csak az érzelmek lenyűgöző uralma, a 
szenvedély és az indulat pusztító á r j a ellen 
küzd. „Az erény valódi ereje — úgymond — 
abban áll, hogy a kedélyt nyugalommal r áb í r j a 
arra , hogy megfontolt és szilárd elhatározás 
folytán a törvényét megtartsa. Ez az erkölcsi 
életben az egészséges állapot; a szenvedély 
azonban, még ha a jó képzete izgatta is fel, 
pillanatnyilag fénylő tünemény, amely bá-
gyadtságot hagy hátra."15 „A legfőbb, ami az 
ember birtoka lehet, az azon nyugalom, az a 
vidámság, az a belső béke, amelyet nem nyug-
talanít semmiféle szenvedély."16 

Hogy Kan t egyénisége a maga nagyságában 
közönséges emberi mértéket meghalad, s hogy 
gondolatainak mélységes világa a mindennapi 
élet szürke, prózai világától elüt: az természe-
tes. De az is bizonyos, hogy az elmélet mélysége 
nem megölője az érzelmek nemes nyilvánulásá-
nak és a tudásvágy, az igazság szomjúhozása 
s a tökéletességhez való közeledés nem ellensége 
a kedély frisseségének. 

A königsbergi bölcs lelke egyszerű, de ebből 
az egyszerűségből az erkölcsi erő fensége tün-
döklik. Azt t a r t j a Kant, hogy: „Az egyszerűség 
mintegy a természet stílusa a fensésresben és 
így az erkölcsiség stílusa is, amely második 

i (érzékfeletti) természet."17 

Kant nem egoistája a tudománynak, hanem 
jószívű. Azt val l ja , hogy: „A tudósnak humani-
tásra van szüksége." „Mire való nekünk — úgy-
mond — a spekuláció minden erőkifejtése ós 
viszálykodása, ha ezalatt jószívűségünket el-
veszítjük."18 E hitből is kicsendül a krisztusi 
erkölcstan igazsága: „Mert mit használ az em-
bernek, ha az egész világot megnyeri is, lelké-
nek pedig ká rá t vallja? Vagy mi váltságot ad 
az ember lelkéért?" (Máté XVI . 26.) 

Kant e t ikájában különben rendre felvonul-
nak azok a legfőbb igazságok, amelyek Krisz-
tus tanításai ú t j á n váltak az emberiség köz-
kieseivé. Ezek: „A fájdalom és szenvedés éle-
tünk szükségszerű alkotórészei; a legnemesebb, 
amire az ember képes, az önzetlen, önfeláldozó 
cselekedet; embertársaink i r án t nemcsak igaz-
ságosaknak, hanem méltányosaknak és i rgal-
masoknak is kell lennünk; minden haladás fel-
tétele a tökéletesség eszményében való h i t ; a 

» I d . m . 78.1. i 
1 5 I d . m . 82. 1. ' -
18 I d . m. 106. 1. 
1 7 I d . m . 75. 1. 
« I d . m . 35. 1. 
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legmélyebb tudomány értéktelen, ha nem ihleti 
meg az erkölcsösség szelleme."19 

Kant fogékony minden szép iránt, amelyet 
„az erkölcsi jó je lképéinek vall. Nem zárkózik 
el a természet szépségei elől. „A természet szép-
ségei iránti közvetlen érdeklődés (nem csupán 
megítélésben való ízlés) — úgymond — minden-
kor a jó lélek ismertető jele."20 

Nagyrabecsüli a művészeteket, szereti a zenét 
és elmerül a szép és a művészetek mélységeibe, 
sőt a szerelem finom varázsa i rán t sem érzéket-
len. „Aki szép zenénél unatkozik — úgymond —, 
arról joggal gyanítható, hogy a stílus szépsége 
és a szerelem finom varázsa i rán t kevéssé fogé-
kony."21 

Hogy pedig ez a minden jó és szép iránt fogé-
kony, derűs lélek ilyennek óhajtotta látni az 
if júságot is és hogy a jellemzett nemes tulaj -
donságok voltak eszményképei a nevelés terén 
is, arról helyettünk szóljon ő maga: „A gyer-
mekeknek nyíltszívűeknek kell lenniök és te-
kintetük oly derült kell hogy legyen, mint a 
napé. Csak a vidám szív képes arra, hogy a 
jóban gyönyörködjék. A z a vallás hamis, amely 
az embert sötétté teszi, mert Is tent vidám szív-
vel kell szolgálni és nem kényszerűségből. 
A vidám szívet nem szabad mindig a szigorú 
iskolai fegyelembe szorítani, mert az esetben 
csakhamar levert lesz. Ha szabadságot kap, 
akkor ismét felüdül. Erre a célra szolgálnak 
bizonyos játékok, ahol a gyermek szabad és 
ahol azon fáradozik, hogy mindig megelőzze 
valamiben a másikat. Akkor lelke ismét de-
rültté válik. A gyermekeket, különösen a 
leányokat, korán nyílt és fesztelen mosolygásra 
kell szoktatni, mert az arcvonások felderiilése 
emellett lassankint a bensőbe is lenyomódik és 
a vidámságra, szívességre és barátkozásra való 
hajlamot a lapí t ja meg, ami korán a jóakara t 
erényéhez való közeledést készíti elő."22 

Kant testi erejét, szellemi frisseségét és lelké-
nek egyensúlyát késő öregségéig megtartotta. 
Az ő egyéniségét tükrözi vissza nagyjából nem-
zetének lelke is. A német általában kötelesség-
tudó, kitartó, egyszerű, nyíltszívű, — Linde 
szavaival élve — valósággal: „ein in nichts ver-
kümmerter, harmonisch entwickelter Mensch". 

Kant egyéniségét érdekesen és megkapóan 
jellemzi egyik kiváló elvi ellenfele: Herder. 
„Legvirágzóbb éveiben — úgymond — vidám 
és élénk volt, mint egy i f jú és e vidám élénkség, 
azt hiszem, legelaggottabb koráig is kísérte. 
Nyílt, gondolkodásra termett homloka elpusz-
títhatatlan derültség és öröm székhelye volt, a 
gondolatokban leggazdagabb beszéd ömlött a j -
kairól, tréfa, elmésség és hangulat rendelkezé-
sére állottak és tanító előadása a legszóra-
koztatóbb társaság volt. Ugyanazon szellem-
mel, amellyel Leibnizet, Wolfot, Baumgartent , 
Hume-ot vizsgálta és Newton, Kepler a és fizi-

19 V. ö. F ináczy E r n ő dr.: A középkor i nevelés t ö r t éne t e . 
Budapest , 1914. 16. 1. 

-<> Gross—Polgár id. m. 41. 1. 
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kusok természettörvényeit figyelemmel kísérte, 
fogta fel Rousseau akkor megjelenő iratait is, 
Emiljét és Heloise-át, valamint minden előtte 
ismeretessé vált természetfelfedezést; méltá-
nyolta azokat és mindig visszatért a természet 
elfogulatlan ismeretére és az ember erkölcsi 
értékére. Ember, nép, természettan, természet-
rajz és tapasztalat voltak azok a források, 
amelyekből előadását és társalgását élénkítette; 
semmiféle tudásra méltó dolog nem volt előtte 
közönyös. Semminő ármány, semminő párt , 
semminő balítélet, semminő hírnév utáni becs-
vágy sem izgatta soha a legkevésbbé sem az 
igazság bővítése és kiderítése ellen. Felélénkí-
tett és kellemesen ráb í r t az öngondolkodásra; 
zsarnokság jellemétől távol állott. Ez az ember, 
akit én a legnagyobb hálával és tisztelettel ne-
vezek meg, Kant Immánuel: képe kellemesen 
áll előttem."23 

E szép jellemző szavak után vessünk még egy 
búcsiípillantást a königsbergi bölcs erkölcsi 
világába. Egy nyugodtan fénylő csillag int ott 
felénk. Kant vezércsillaga az: a kötelesség. Ez 
legyen a mi útmutatónk is mostani sötét éjt-
szakánkban s ennek biztató fénye irányítsa 
lépteinket az igaz cél: a szebb jövő felé! 

A magyar dal. 
I r t a : Békefi József dr., községi tanító. 

Szürkének látszó cím alatt nem száraz érte-
kezést akarok írni, sajnos nagyon, ha nem is 
hangulatos, — de érzéses dolgot: az én érzésem-
mel van tele. Most jutot t eszembe, amint kitekin-
tek az ablakon a ködös, borongós téli nappalba, 
ilyenkor elméláz az ember, eszébe jut az, ami 
szomoriisággal rokon. Kutatom a ködben az át-
törő napsugarakat , valahogy önkéntelenül is a 
haza sorsának hasonlatára gondolva. Napsuga-
rat és tavaszt várunk . . . 

így jutot t eszembe a pacsirtadal, az érzék-
zsongító tavaszi levegő, a „bujj, bujj, zöldelj, 
zöld levelecske", hajnalhasadáskor a szántó-
vető hangos füttyszava és mindaz, amit még 
elmondani akarok. 

A múlt évben történt . Kint jár tam a mező-
ben. Keretül tessék elképzelni a legszebb tavaszi 
napot, amikor az embernek a természet hatása 
alatt jó kedve van reménykedni. Mindenen. 

Szántott az eke. Piros-pozsgás legény tar tot ta 
az eikeszarvát, büszíkén lépkedve u tána ; egy 
népfaj i kiállításra bátran el merném küldeni, 
le sem tagadhatná, hogy magyarnak született. 
Olyan jól esett e kép. Gyönyörködtem. De nem 
sokáig. Hallottam, hogy énekel, feje felett a 
pacsirta felelget. Közelebb mentem. Derült 
volt az ég, de ha egyet villámlott volna, nem 
hatott volna oly kínosan rám, mint a nóta: 
kövér magyar föld felett hullámokat vert a 
levegőben: „Deborah nem lakik a Ritz-szálló-
b a n . . . " Dalolt hozzá a madár, csak az én lelkem 
hallgatott. Megijedt. 

— Mondja csak, hol tanulta ezt a nótát? 

" Id . m. 1—2. 1. 
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— A mult vásárkor vettem egy nótáskönyvet, 
abból tanultuk a legényekkel. 

Kezdtem egy kicsit a lelkére hatni, hogy van-
nak nekünk szép magyaros nótáink, stb. stb. 
Miért nem énekli azokat! 

— Hát kérem, most ez a divat! 
S ment tovább a szántás: „Deborah, nem lakik 

a . . . " 
Elhagyom a hangulatom festését, aki érez, 

magából a száraz tényből is megért engem: nap-
sugaras magyar rónán nem hangzik a magyar 
nóta! Mert nem ez az egyedüli eset. Kerestem 
más vidéken adatokat, sajnos, a „divat" kezdi 
legyűrni lassankint a magyar nótát, bevonul 
helyette a magyar falvaikba a mindenféle kupié. 
Nem vitatom az olyan dalok helyét a pesti ka-
barékban, csak a magyar szántóföldön! Nem is 
állítom, hogy hatalmában lenne már egészen a 
magyar falu. De ijesztőnek nagyon elég! 

Tovább megyek. Tudok falukat, ahol a téli 
estéken tangót, shimmyt stb. tanult a fiatalság. 

Végignéztem az egyik helyen ilyen táncpró-
bát. Ha nem hatott volna rám az eset szomo-
rúan is, fel kellett volna kacagnom, hogyan 
rakosgatta a „táncmester" a Mariskák, Pisták 
jó magyar lábait a divatos shimmyre, azokat a 
lábakat, amelyek eddig csak csárdásra bizo-
nyultak hajlékonynak. 

Országunk nagy részét elvitte az oláh és a 
többi. Dalunkat, táncunkat (nemcsak városon) 
kezdi elvinni a „divat". Mi lesz, ha engedjük! 
Féltámadást várunk és az eszközök, amelyeik-
kel a fa j i sajátságokat a magyar egyéniséget 
ápoljuk, lassan kicsúsznak a kezeink közül. 
Lehet, hogy túlságosan megijedve nézem a dol-
gokat, De szerintem nemcsak nyelvében, de álta-
lában is él e nemzet. Még nem késő! 

Tovább nézek a ködbe . . . Ki segít ezeken és 
ehhez hasonló általános bajokon! S képzeletben 
látom kirajzolódni a jövő, a tavasz harcosát: 
a megbecsült, egész eanlber tanítót. De nagy sza-
vak ezek! De jó lenne így! Az egyik részen áll 
az egész ember magyar tanító, a másik részről 
glória száll a feje fölé, azt olvasom ráírva: 
megbecsülés. De szép iképek is tűnnek elő ebből 
a csiínya ködből! 

De visszatérek a tulajdonképeni tárgyamhoz. 
Bizonyára mások is észrevették már ezeket a 
dolgokat. Nines módomban országos állapoto-
kat festeni pontosan, hiszen ahhoz sok minden 
eszJköz kellene a megfigyeléshez. De igen nagy 
területre áll az, vagy hasonló ahhoz, amit el-
mondtam és az egész ország területére, ha csak 
ennyi is: a magyar nóta megvan támadva! És 
akkor könnyű minden bajt gyógyítani, amikor 
még csak a kezdetén van. 

Ismétlem, lehet, hogy túlzott az aggodalmam. 
De én féltem a magyar nótát. Nagyon féltem. 

Tanítók tanácsadója. 
Schmidinger László, Törökkoppány. 1. Jogo-

sult. Ha államsegélyt nem kap, iskolafenntar-
tójától kérje. 2. Előzőleg az elnöknek muta t j a 
be. 3. A gondnok vagy az elnök. 4. A felvételt 
újabban nem kell kérni. Hivatalból veszik 
majd fel. 5. Kötelezhető, de minden teher nem 
hárítható át s szokás szerint a végzett munka 
stóla díjából részesül. Elsősorban az iskola-
széknek kell bejelenteni. Bense Béla, Kecske-
mét. Állás közvetítésére nem vállalkozhatunk. 
Kísérje figyelemmel lapunk hirdetéseit. 
Kristó Janka, Nyírbogdáwy. Államsegélyügye 
elintézve kiment folyó hó 11-én a nyíregyházai 
pénzügyigazgatósághoz és a Szabolcs megyei 
közigazgatási bizottsághoz. Száma 25.837/921. 
Oswald József, Vokány. Kiadhat ja , de a bizo-
nyítványon jelezni kell, hogy „Másodlat" és az 
anyakönyvbe is be kell jegyeznie, hogy másod-
latot adott ki s a kiadás idejét. Kőszeg. Mikor 
és hol jelent meg az említett rendelet, Bitay 
Balázs, Balmazújváros. Nem érvényes. For-
duljon valamelyik tanítóképző-intézet igaz-
gatótágához. Rakovszky István, Csokva. Ál-
lamsegélyiigye 23.562/924. sz. alatt elintézést 
nyert. A vonatkozó utalványrendeletet rövide-
sen megküldik a pénzügyigazgatóságnak. B. L. 
Csak a katholikus tanítóknak van. Államiak-
nak nincs. S. D. Bugyi. Kegydí j iránti kérelme 
23.520/924. sz, a. április hó 10-én a Kormányzó 
ú r őfőméltóságához terjesztetett fel. F. István, 
Lökősháza. Ügye 35.525/924. sz. alatt elintézve 
mult hó végén lement Csanád vm. tanfelügyelő-

i ségéhez. Kelemen Albert, Szakmár. 1922. évi 
szeptember hó 1-től a IX. fizetési osztály 2. fo-
kozatának megfelelő illetményekre jogosult 

Hivatalos rész. 
RENDELETEK. 

Pályázati hirdetmény. 
A budapesti I. ker. állami elemi népiskolai 

tanítóképző-intézetnél megüresedett II. számú 
gyakorló iskolai tanítói állásra ezennel pályá-
zat hirdettetik. 

Pályázhatnak oly oki. el. népiskolai tanítók, 
kiknek legalább jó általános osztályzatú taní-
tói oklevelük és legalább öt évi sikeres tanítói 
szolgálatuk van. 

A kinevezendő gyakorló iskolai tanító szol-
gálati idejének megfelelő illetményekkel fog 
kineveztetni s részére biztosíttatik a gyakorló 
isk. tanítókat megillető mindenkori javadalom, 
mely nem lehet kevesebb, mint az állami taní-
tók részére időről-időre megállapított illetmény. 

A folyamodók szabályszerű bélyeggel ellátott, 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez inté-

v és idegbajokat fájdalommentesen gyógyít, modern sugaras és vi l lamos 
n c i I H H A eljárásaival Dr. RÉH BÉLA ELEKTROMÁGNESES G Y Ó G Y I N T É Z E T E , 
f f P | 1 I t f l l l ^ Budapest, VII., Vi lma királynő-út 13. Telefon: József 26—24. 
* • Kér jen ingyenes Ismer te tő t ! Tan í tó -csa ládoknak e n g e d m é n y 
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zett s a budapesti I. ker. állami tanítóképző-
intézet igazgatóságánál szabályszerű szolgálati 
lton, tehát illetékes hatóságaik útján benyúj-
tandó kérvényeikhez a következő mellékleteket 
tartoznak csatolni: 

1. Születési anyakönyvi kivonat; 
2. tanítói oklevél, esetleg más tanfolyamok 

elvégzéséről szóló bizonyítvány; 
3. szolgálatuk folytonosságát feltüntető mű-

ködési bizonyítvány; 
4. községi erkölcsi bizonyítvány; 
5. hatósági orvosi bizonyítvány; 
6. esetleg katonai szolgálatukat igazoló iratok. 
A kinevezésre ajánlottak, esetleg a folyamo-

dók közül más kijelöltek is, annak idején ki-
jelölendő állami tanítóképző-intézet gyakorló 
iskolájában, az e célra alakítandó szakbizott-
ság előtt s meghatározandó módozatok mellett 
tartandó gyakorlati tanítások során adnak 
tanúbizonyságot arravalóságukról. 

Akik ily gyakorlati taní tást már sikeresen 
tartottak, e tanítások alól felmentetnek. E kö-
rülmény, a pályázati kérvényben megemlítendő. 

A folyamodványok benyújtásának ha tár -
ideje 1924 június hó 10. napja. 

Budapest, 1924. évi május hó 12-én. 
A m. kir. vallás- és közokt. minisztérium. 

KÖZLEMÉNYEK. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter: 
Őszinte elismerését és köszönetét nyilvání-

totta: a győri Gyermekbarátok Társaságának, 
dr. Waigandt Antal volt nemzetgyűlési kép-
viselőnek, győri ügyvédnek, a Társaság elnö-
kének és Pápay Béláné úrnőnek, a társaság női 
választmánya elnökének, 55 szegénysorsú tan-
köteles gyermeknek mintegy 16 millió ötszáz-
ezer korona költséggel való felruházásáért, a 
sárbogárdi Gazdasági Hitelszövetkezetnek, a 
sárbogárdi állami elemi népiskola szégénysorsú 
tanulói részére az 1923. évi december havában 
tet t egymilliókettőszázhúszezer korona értékű 

cipők- és harisnyákból álló adományáért, i f j . 
Szacelláry György budafoki lakosnak, az ottani 
Templom-téri és Kossuth-utcai állami elemi 
népiskolák szegénysorsú tanulói részére ado-
mányozott 36 pár cipőért, dr. Tcmtos Gyula 
szentszéki tanácsos, bajaszentistváni róm. kath. 
plébánosnak, aki a bajaszentistváni róm. kath. 
iskola és tanulói, valamint a tantestület részére 
újabban ismét nagyobb — egymilliókétszázezer 
korona értéket meghaladó — adományt tett. 

Őszinte köszönetét és elismerését fejezte ki: 
Angyalné Gál Vilma, Czeglédyné Hajdú 
Emma, Háczyné Boldizsár Margit nádudvari 
áll. elemi népisk. tanítónőknek azért, mert a 
nádudvari áll. elemi népisk. szegény tanulói-
nak tankönyvvel és tanszerekkel való ellátása 
céljait szolgáló „Tormay Cecile"-alapítvány ja-
vára társaival együtt tízmillió koronát gyűj-
tött; a kúnszenímiklósi ref. egyházközségnek 
az ottani külterületi elemi népiskolák ref. val-
lású tanulói részére a folyó tanévben kiosztott 
24 pár cipő és 27 drb ruhából álló, hárommillió K 
értékű adományáért; a Magyaróvár r. t. város 
képviselőtestületének a magyaróvári áll. elemi 
népiskola szegénysorsú tanulói részére szer-
vezett tápintézet céljaira tett hárommillió ko-
rona készpénz adományáért; a Rimamurányi— 
Salgótarjáni vasmű R.-T. vezérigazgatóságá-
nak a telepein levő elemi népiskola szegény-
sorsú tanulói részére az 1923. évi karácsonyi 
ünnepek alkalmával ajándékozott tizennégy-
millió egy százharminckettőezertizenegy korona 
(14.132,011) értékű cipőkből és ruhákból álló 
adományáért; az ózdi gyermeksegélyző nőegy-
letnek az árva és szegénysorsú tanulók részére 
tett kettőmillióötszázezer (2.500,000) K; a bor-
sodnádasdi nőegyletnek pedig ugyancsak a 
szegénysorsú tanulók részére tett egymillió-
kettőszázezer K adományáért. 

Felelős szerkesztő: Körösi Henrik. 
Segédszerkesztők: 

Moravitz Lajos és Berivaldszhu Kálmán. 

PÁ LYÁ Z AT O K 
E rovat alatt közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

A gyulai református egyház pályázatot hir-
det tanítónői állásra. Javadalom: évi 10 q búza 
az egyháztól, a többi államsegélyből. Kétszobás 
lakás kerttel. Kijelölt osztályok tanításán kí-
vül kötelező a kézimunkaoktatás az összes 
leányosztályokban. Belmissziói munkálkodás-
ban résztvevés a lelkipásztor utasítása szerint. 
Pályázati határidő: június 7. B-listások kellő 
figyelemben részesülnek. Dr. Pallmann Péter, 
református lelkipásztor. 

Hánta (Veszprém m.) községben megürese-
dett róm. katli. kántortanítói állásra pályáz-
hatnak kántori képesítéssel is bíró okleveles 
férfitanítók. Javadalom: jó lakás, 9V« kat. hold 
föld, párbér, fa stb. Kellően szerelt kérvény, 
kommün alatti magatar tást igazoló bizonyít-
vánnyal és válaszbélyeges borítékkal a kisbéri 
róm. kath. plébániára küldendő, hirdetés meg-
jelenésétől 14 napon belül. Állás szept. 1-én fog-

lalandó el. Megjelenés előnyös. Költségek nem 
díj aztatnak. 

Ásványi róm. kath. iskolaszék (Győr m.) férfi-
tanítói állásra június 10-ig pályázatot hirdet. 
Fizetése egyszobás lakás, kertilletmény, 2 öl fa 
felvágva, államsegély. Köteles mindennapi és 
gazdasági ismétlősök oktatásán kívül kántort 
dí j ta lanul helyettesíteni. 

A tiszaecsegei református egyház IV-ik 
tanítói állásra. Javadalom: 1. Készpénz 
az egyház pénztárából évnegyedenként előre 
fizetve, 480 korona. 2. Egyháztól a mindenkori 
kezdőfizetés 30 százaléka. 3. Törvényes lakbér. 
4. Kertváltság 50 kg búza. 5. Államsegély. Csak 
férfitanítók pályázhatnak. Kommün alatti ma-
gaviselet igazolandó. Menekültek, B-listások 
előnyben. Pályázati határidő június 10. Állás 
1924 szept 1-én elfoglalandó. Református iskola-
szék. 
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Esztergom szab. kir. város iskolaszéke a 
Bottyán János-utcai leányiskolánál nyugdíja-
zás folytán megüresedett tanítónői állásra 
ezennel pályázatot hirdet, 

A tanítónői állás javadalmazása: 
1. Esztergom szab. kir. város házipénztárá-

ból a mindenkori miniszteri rendeletben meg-
állapított iskolafenntartói alapfizetés hozzájá-
rulás. 

2. Államsegély. 
3. Lakáspénz, amelye a mindenkori rendelet-

nek megfelelően a város házipénztára űzet, 
4. A pályázati kérvények a megfelelő okmá-

nyokkal fölszerelve, Esztergom szab. kir. város 
iskolaszéke címére f. évi június hó 10-ig kül-
dendők be. 

A megválasztott tanítónő a mindennapi és 
ismétlőiskolai tanításon kívül társadalmi, egye-
sületi tevékenységet is köteles kifejteni. 

Az állás a választás jóváhagyása után fog-
lalandó el. 

Esztergom, 1924 május 16-án. 
Mátéffy Viktor s. k„ Dr. Fehér Gyula s. k., 
iskolaszéki jegyző. iskolaszéki elnök. 

Az oszlányi (Komárom m.) evang. elemi nép-
iskola iskolaszéke pályázatot hirdet egy osz-
tálytanítói állásra. Javadalma: egyszobás, sze-
rényen bútorozott lakás, fűtés, lakbér és tör-
vényes fizetés az államsegélyből és a helyi hoz-
zájárulásból. Kötelessége: a reábízott osztá-
lyok taní tása és a gazdasági ismétlő iskola ve-
zetése, inely utóbbiért külön díjazás j á r meg-
egyezés szerint. Tanítási nyelv: magyar . Kán-
tori teendőkben jár tas és a tót nyelvet is bíró 
előnyben részesül. Pályázatok június 10-ig 
az evang. lelkészi hivatalhoz, Oszlány, külden-
dők. 

A rákosligeti áll. s. községi polgári fiúisko-
lánál megüresedett rendes tanári állásra, né-
met nyelv tanítására vállalkozó férütanárok 
pályázhatnak. Fizetés és államsegély a X. f. o.-
nak megfelelő. Az életkort, képesítést, esetle-
ges működést és a kommün alatti magatar tá-
sát igazoló okmányokkal felszerelt pályázatok 
június 15-ig az intézet igazgatóságánál nyúj-
tandók be. 

A liszói (Somogy m.) róni. kath. iskolaszék 
a nyugdíjazás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Helyi java-
dal ma 36 egység, a többi államsegély. Pályá-
zati határ idő június 5. Választás június 10. 
délelőtt 10 óra. Személyes megjelenés. Csak 
kántori oklevéllel rendelkezők pályázhatnak. 
Útiköltség nem téríttetik meg. Pályázatok a 
soniogyszentmiklósi plébániára küldendők. 

Az óhídi róni. kath. iskolánál megüresedett 
osztálytanítói állásra június 10-ig — amikor a 
választás lesz — pályázat hirdettetik. Kérvé-
nyek a kisgörbői (Zala vm.) plébánia hivatal-
hoz küldendők. 

Az irsai (Pest m.) evang. egyház kántortaní-
tói állásra pályázatot hirdet. Javadalom főbb 
tetelei: háromszobás lakás, 20 kat. hold föld, 
párbér részben természetben, részben pénzben, 
körülbelül 60 Hl rozs, 2 öl fa. Értékegység: 60. 
A tót nyelv ismerete megkívántatik. Pályázat i 
ha tandó e lap megjelenésétől számított 15 nap 
Kellően fölszerelt pályázati kérvények Evang. 
lelkeszi hivatal, I,rsa címre küldendők. 

Alattyáni róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: 7 katasztr. 
hold szántó, 9 hold rét. — Párbérvál tság rende-
zés alatt. — Szabályszerű stóla 2500 lélek után, 
természetbeni lakás. Választás énekpróbával 
.július 3-áu délelőtt. Megjelenés önköltségen. 
Iskolaszék. 

A tiszasülyi (Jász-Nagy-Kún-Szolnok vm.) 
róm. kath. kántortanítói állásra pályázatot 
hirdetünk. Javada lma: 10 m. hold szántóföld, 
20 köböl búza, 16 köböl árpa vagy tengeri biz-
tosított párbér, természetbeni lakás _ kerttel. 
Államsegély. Pályázatok az iskolaszékre cí-
mezve június 29-ig nyújtandók be. Kommün 
alatti viselkedés igazolandó. Énekpróba és vá-
lasztás július 2-án. Útiköltséget nem adunk, 
iskolaszék. 

Az Andornaki róm. kath. iskolaszék lemon-
dás folytán megüresedett kántor-tanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Az állás 25 egységre 
van értékelve. Megfelelő államsegély, kétszobás 
lakás, megfelelő mellékhelyiségek, 2 hold 
külső föld és kb. 2 hold belsőség. A volt kántor-
tanító azért hagyta ott állását, mert az állító-
lag szegény lakosságtól párbérét bekapni nem 
tudta. A párbér különben a javadalmi jegyző-
könyv szerint 30 köböl rozs-búzát tenne ki. 
ehhez járna még a harangozói teendőkért 15 
köböl rozs. Keresztlevéllel, tanítói és kántori 
oklevéllel, illetőségi bizonyítvánnyal, műkö-
dési bizonyítványokkal, esküigazolvánnyal, 
honossági bizonyítvánnyal, kommunizmus 
alatt i viselkedést tanúsító bizonyítvánnyal el-
látott kérvények június hó 24-ig a kistályai 
róm. kath. plébánia címéra (Kistálya, Borsod-
megye) küldendők. A választás június 26-án 
lesz, hol személyes megjelenés önköltségen 
kívántatik. A megválasztott szállítási költsé-
geit a hitközség nem fizeti. Áz okmányok visz-
szaküldéséhez válaszbélyeg mellékelendő. Ál-
lás azonnal elfoglalandó. 

Az ikervári róm. kath. iskolaszék pályázatot 
hirdet a halálozás által megüresedett kántor-
tanítói állásra. Javada lma 58 buzaegységre 
van értékelve. Kötelességei díjlevél szerint, A 
község közgzdasági és szociális életében való 
intenzív részvétel elengedhetetlenül szükséges. 
Kellően felszerelt kérvények válaszbélyeggel 
ellátva legkésőbb június 21-ig Kováts Lajos 
plébános címére Ikervár , Vas megye külden-
dők. A pályázók együttes énekpróbája a vá-
lasztás napján, jú l ius 1-én délelőtt lesz. Sze-
mélyes megjelenés nem díjaztatik és útikölt-
ség me^ nem térít tetik. Az állást 1924 szeptem-
ber 15-en kell elfoglalni. 

A nagybakónaki községi elemi népiskolánál 
újból megüresedett kántortanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalma és minden más kö-
vetelmények a Néptanítók Lapja 1924 április 
1-én megjelent 13.—14. számában közölt pályá-
zati hirdetményben fel vannak sorolva. Pályá-
zati határ idő a lap megjelenésétől számított 2 
hétben állapíttatik meg. A kántorpróba a Nép-
tanítók Lapja megjelenésétől számított 14. nap-
ra tűzetik ki. Pályázók semmiféle költségmeg-
megtérítésre nem számíthatnak. Válaszlevél-
boríték és bélyeg a kérvényhez csatolandó. Vá-
lasztás napját az elnök tűzi ki. Tóth Imre isk. 
sz. elnök. 
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A taksonyi (Pest vm.) községi iskolánál üre-
sedésben levő két, ezen állások betöltése által 
esetleg megüresedő harmadik tanítói állásra 
pályázatot hirdetek. Javadalom a törvényes, 
szolgálati idő szerint számított fizetés. Az egyik 
tanítói állással természetbeni lakás élvezete 
van egybeköve Dunakisvarsányon, míg a má-
sik két állással a szabályszerű lakpénz. A meg-
választandó tanítók közül kettő Dunakisvar-
sányon — tehát kültelken —a míg a harmadik 
Taksonyban köteles szolgálátot teljesíteni. A 
Dunakisvarsányon szolgálatot teljesítő tanítók 
közül egyikneik ref. rektori képesítéssel kell 
bírnia, míg a másik két állás elsősorban katho-
likus vallásúakkal fog betöltetni. Szabálysze-
rűen okmányolt kérvények — melyekben a 
kommün alatti magaviselet föltétlenül igazo-
landó — 4 hét a la t t alulírottnál nyúj tandók be. 
A választás nap já t később fogom kitűzni s ar-
ról folyamodókat értesíteni. A megválasztott 
tanítók állásukat akkor kötelesek elfoglalni, 
amikor őket erre felhívom, egyébként lemon-
dottaknak tekintetnek. Megjegyzem, hogy la-
kást kapni nem lehet, így azok, akik maguk 
építtetni bírnak, előnyösebben helyezkedhetnek 
ei. Totth Béla, iskolaszéki elnök. 

Az egyházasdengelegi ág. hitv. ev. anyaegy-
házközség az elhalálozás folytán megüresedett 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalom: Lakás, melléképületekkel, kerttel, föld 
13487/J(ÍOO hold, gabona körülbelül 27 q rozs, fa 
6 bécsi öl befuvarozva. Munkaváltság címén 
188 korona (megváltva 10 q búzával). Egyéb cí-
meken körülbelül 60 korona valorizált búza-
értékben. Offertóriumok, stólák. Kötelessége: 
ismétlő és osztatlan iskola vezetése, énekkar 
szervezése, kántoriak végzése. Tót nyelv tudása 
szükséges. Kommün alatti magatar tás igazo-
landó. Szüleiési, képesítési és szolgálati okmá-
nyokkal fölszerelt kérvények folyó évi június 
hó 3-ig Ev. lelkészi hivatal, Egyházasdengeleg, 
p. Szirák, küldendők. 

Gara (Bácsbodrag m.) nagyközségben meg-
ürül t róm. kath. kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Az állás jövedelme: készpénzben 
1200 korona és államsegély, 11 q búza és 11 q 
rozs, 8 öl kemény hasábfa, melyből 2 öl az 
ostyasütésért jár , 16468/iBoo hold szántóföld — egy 
tagban — haszonélvezete adóteherrel, a nagy-
járáson 1153/i<»o hold szántóföld. Stólaületék kö-
rülbelül 4000 lélek után, örökös misék utáni d í j 
és 10 korona ostyasütesért. Búcsúztatásért: 3 
nyolcsoros vers a háznál és 2 négysoros vers a 
sírnál, kis temetés után 5 kg búza, nagy teme-
tés után 10 kg búza, ki hosszab búcsúztatót 
óhajt, ott a dí ja t a kántor határozza. Kényelmes 
lakás udvarral, gazdasági épületekkel és házi 
kerttel. Kellékek: magyar és német tanítói ok-
levél, kántori oklevél és bizonyítvány, hogy a 
magyar és német nyelven kívül illyr nyelven 
is tudja elátni hivatalát. Kötelességei: az is-
kolaszék által meghatározandó magyar-német 
osztályban tanítani, ismétlő iskolában ingyen 
oktatni, az i f júságot egyházi énekekre tanítani, 
keresztelés, avatás, beteglátogatás, esketés és 
temetéseknél személyesen segédkezni, ha taní-
tói teendői ezen ténykedéseknél nem akadályoz-
zák, egyébként a plébános hozzájárulásával 
megfelelő helyettest is alkalmazhat, isteni szol-
gálatnál naponta orgonálni és énekelni, éven-
kint a szükséges ostyákat sütni. Működési, er-
kölcsi és a kommün alatti viselkedésről szóló 
bizonyítványokkal íkellőleg fölszerelt folyamod-
ványok az iskolaszék és képviselőtestülethez cí-
mezve f. évi június 15-ig nt. Bászler István ke-
rületi esperes úrhoz Garára küldendők. A pró-
baorgonálás és éneklés f. évi június 21-én reg-
gel 9 órakor fog megtartatni. A választás a 
próba után azonnal megtartatik. A megválasz-
tott állomását július 15-én tartozk elfoglalni, 
amely naptól kezdve fizetése jár . 

Lotárdi kántortanítói állásra, megjelenéstől 
8 napig pályázat hirdettetik. Lakás és kerten 
kívül javadalom 46 egység. Horvát nyelv szük-
séges. Kérvények: Plébánia, Egerág, Baranya. 

H I R D E T É S E K 
A hirdetésekben közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Nevelenőnőt (óvónő, tanítónő) keres kath. 
család négy gyermek mellé, kettő már iskolás. 
Családtagnak tekintetik. Ajánlatokat kér dr. 
Szillé r Péter ügyvéd, Balassagyarmaton. 

Helyettes kántort keresek május-júniusra. 
Fizetés megegyezés szerint. Kultsár kántor, 
Izsák. 

Tanítónő vakációra nevelőnőnek, társalkodó-
nőnek, fürdőhelyre kísérőnek ellátásért ajánl-
kozik. Zongorát tanít. Cím a kiadóhivatalban. 

Állami tanító r. t. városból cserélne nagyobb 
alföldi városba, vagy községbe, esetleg a Du-
nántúlra. Levelek: Peleskey János, Salgótar-
ján, Űri-utca 650. sz. küldendők. 

Harmónium, mintadarab, új , 6 regiszteres, , 
jutányosán eladó. Hőrl Nándor, Budapest, I I , 
Török-utca 8. 

Cserél állami igazgató-tanító nagyközségből 
bárhova, hol gimnázium van. Páros csere is 
lehet. Ki gazdálkodni szeret annak nagyon 
előnyös. Kovács igazgató, Egyek, Hajdú m. 

Cserél ref. tanítónőképzőintézeti gyakorló is-
kolai tanítónő bárhova, lakással bíró ref. kollé-
gával. Cím: Gyakorlóiskolai tanítónő, Kecske-
mét, Tisza István-kollégium. 

Nevelő-tanítónőt keresek 7 és 8 éves gyerme-
keimhez, ki róm. kath., németül és zongorázni 
is tud, július elsejére. Mészáros Józsefne, Büd-
szentmihály, Szabolcs m. 

Harmónium eladó villanyerő hajtással, mely 
egyben rendes zongora, kitűnő hanggal, vil-
lany nélkül. Ára húszmillió korona. Császár, 
I, Orbánhegyi-úton, Tóth Lőrinc-utca 28, Buda-
pest. 



17—18. szám. 23 

Cserélnék város közvetlen közeléből, fővonal 
mellett levő nagyközségből, 6 tanerős állami 
iskolától, szépfekvésű, erdős hegyvidékre, leg-
alább 4—5 tanerős elemi iskolához, lehetőleg 
Pest, Borsod, Heves vármegyékbe. Ajánlatok 
Ha j tman Irén részére, Budapest, Rácfürdő 4. 
küldendők, Komáromy Zoltánné leveleivel. 

Cserél állami óvónő vasutmenti helyre bár-
hová. Simay Károlyné Isaszeg. 

Idősebb úriasszony mellé, vidékre, nagyobb 
háztartás vezetésére keresek középkorú, intelli-
gens, de dolgozni szerető nőt Ha valamelyik 
kollégám özvegye vállalkozik reá, szívesen 
közlöm vele a c ímet Dévaványa. Tóth-Bagi 
Józsefné tanítónő. 

Segédkántor, jóhangú, tanulnivágyó, r. kath., 
állást keres. Helyettesítést is vállal. Nyika Jó-
zsef, Egyek (Hajdú m.). 

Tanítót, vagy tanítónőt keresek vidékre egy 
fiúhoz, kit első polgárira előkészít. Fizetés 
megegyezés szerint. A címet megadja a kiadó-
hivatal. 

Okleveles tanítónő júliustól elemi és polgáris-
ták, valamint kezdők zongora- és német-taní-
tását vállalja. Esetleg irodai alkalmazást is el-
fogad. Martinovics Euphrosina, Balmazúj-
város. Hajdú m. 

Harmónium eladó. Bővebbet Budapest, VIII , 
Csepreghy-utca 1, I. 8. 

Mosi jeleni meg! 

A M A G Y A R G Y E R M E K Á B É C É S K Ö N Y V E 
az egyesített jelképes phonomimikai és írva«olvasási módszer alapján 

az elemi népiskolák I. osztálya számára 
Szerkesztették: 

Q . U I N T J Ó Z S E F D R O Z D Y G Y U L A 
a budapesti m. kir. állami tanítóképzőintézet a budapesti m. kir. állami tanítóképzőintézet tanára 

igazgatója. és gyakorlóiskolai tanítója. 

A szerzők könyvük szerkesztésénél a három tanítási eljárást szerencsés szempontok szerint egyes 
sítették, melyek az írás és olvasás technikájának elsajátítását játszi könnyűvé teszik. 

Az irodalmi anyagban a magyar nemzet érzelmei, vágyai és reményei, a gyermek értelmi és 
érzelmi fokának megfelelően vannak feldolgozva. 

A könyvet a nm. magyar kir. vallás® és közoktatásügyi miniszter úr a 138.224/1923. szám alatt az 
elemi iskolák részére tankönyvül engedélyezte. 

A M A G Y A R GYERMEK O L V A S Ó K Ö N Y V E 
az elemi népiskolák II . osztálya számára 

Szerkesztették * 
Q U I N T J Ó Z S E F D R O Z D Y G Y U L A 

a budapesti m. kir. állami tanítóképzóintézet a budapesti m. kir. állami tanítóképzőintézet tanára 
igazgatója. és gyakorlóiskolai tanítója. 

E könyv A MAGYAR GYERMEK ÁBÉCÉSKŐNYVÉmek folytatása. Egy magyar család 
életét állítja a gyermek elé, melyből a vallásosság, a hazafiság, a munkaszeretet, a kedély, szóval a 
harmonikus józan élet hat a gyermek lelkére. 

E z e k az e l s ő magyar k ö n y v e k , m e l y e k azt az eszmét tar t ják f e l sz ínen , me lyre mind-
a n n y i a n á l landóan g o n d o l u n k s m e l y r e a jövf i n e m z e d é k é t n e v e l n ü n k ke l l . 

E könyvet a nm. vallás* és közoktatásügyi miniszter úr a 138.222/1923. szám alatt az elemi nép* 
iskolák számára tankönyvül engedélyezte. 

Akik e könyveket még nem ismerik, azoknak mutatványpéldányt készséggel küld a kiadóhivatal. 
Azoknak a tanító uraknak, kik a A MAGYAR GYERMEK KÖNYVED bevezetik, az.Abécés 

könyvhöz írt Útmutatót ingyen adjuk. 

R É V A I T E S T V É R E K IRODALMI INTEZET RÉSZV.-TÁRS. KIADÁSA BUDAPEST, VIII, ÜLLÖI-ÚT 18, 

i S l i i l i i S i i ! ! ' ' s r^rt 

ORGONA 
harmónium x zongora 
b á r m i l y e n j a v í t á s á t 4a h a n g o l á s á t , 
v a l a m i n t h o m l o k z a t ' é s e g y é b s í p o k 
p ó t l á s á t l e g j u t á n y o s a b b á r b a n e s z . 

közö l 

P O B U D A JÓZSEF 
RÁKOSPALOTA, Iskola-u, 106 
Munkám szakszerű végzését és pontos* 
ságát több egyház ajánlóleveleivel tudom 

igazolni. 

O R G O N A 
h é t v á l t o z a t o s , e l f i l játszó , ü f A 
p e d á l o s , k e v e s e t használ t 1 - í . r V L J V J . 
E l v á l l a l o k ú j o r g o n á k é p í t é s é t az o r s z á g b á r m e l y r é s z é b e n , 
ú g y s z i n t é n o r g o n a j a v i t á s t , b ö r ö z é s t , h a n g o l á s t , v a l a m i n t ú j 

h o m l o k z a t i s í p o k k é s z í t é s é t é s f e l s z e r e l é s é t . 

KEMENESI S Á N D O R orgonakészítö 
eze lő t t P E P P E R T N. F I A 
S Z O M B A T H E L Y . = = 



2 4 Néptanítók Lapja 15—16. szánig 

HARMONIUMOK 
a ház, az iskola és a da lárda részére 
négy és fél mill ió koronától fe l jebb . 

: : Csak korlátolt mennyiségben, míg a készlet tart. " 
HÖRL N Á N D O R f ^ r ö l P

u i
E J l 

ISKOLAPADOK, TORNA-
ÉS JÁTÉKSZEREK, ATHLE-
TIKAI CIKKEK, BÚTOROK 

GYÁRA 

LOPOS GYULA 
BUDAPEST, I I I , Bécsi-út 85. szám. 

TELEFON 1 1 3 - 4 4 . 

Költségvetéssel és á r jegyzékke l d í j -
mentesen szolgálok. 

iZAH N " - R E N D S Z E R Ü I S K O L A P A D O K . 

Az Üzemembe beolvadt Feiwel-féle iskola, 
padgyár összes padmintáinak gyártása-

A I a p 

f i t t l e r S á n d o r 
orgonasíp- és 

harmóniumkészítö vállalata 
P E S T E R Z S É B E T 

Erzsébet -u tca 23. szám. 
Vállal ja modern új o r g o n á k ké-

szítését művészi kivitelben. 
Régt orgonák átalakí tását és ja-

vítását. 
Mindennemű o rgonas ípok speci-

ális készítését és szállí tását. 
Szívó- és nyomórendszerű har -
m ó n i u m o k készítését és javítását. 
Költségtervezettel készséggel szolgálok. 

t t a t o t t 1910-ben. 

m ű o r g o n a « é p i i ő k 

Rákospalota*Űjfalu 
(Budapest mellett) 

Klapka György-utca 52. 
Készítünk pneumatikus és elektromos 
rendszerű orgonákat bármilyen nagy-
ságban és kivitelben. Úgyszintén mo-
dern gépezetes orgonákat.Mindennemű 
orgonasípokat és elektromos fujtató-
berendezéseket stb. Vállalunk javításo-
kat, átépítést, tisztítást, hangolást és 
orgonák jókarbantartását. Tervekkel és 
költségvetéssel készséggel szolgálunk. 

Rieger Ottó orgonagyár 
BUDAPEST, 

X . , S Z I G L I G E T I - U . 2 9 . 
(Rákosfalva). Tel. J. 93—45. ** 

UJ ORGONÁKAT, 
valamint homlokzat-sipok 
szállííását és orgonajaví-
tásokat m é r s é k e l t árban, 
szakszerű és művészi kivi-

telben elvállalunk. 

ORSZÁGH SÁNDOR 
ÉS FIA 

orgona- és harmoniumgyár 
R á k o s p a l o t a - Ú j f a l u 
E ö t v ö s utca 93. szám 

Budapest mellett 
a nyugati pályaudvartól a C 

kocsival a végállomásig 

Alapíttatott 1861-ben. 
Vállal ú] orgonákat, homlokzatsípokat, 

,orgona-átépítéseket (villenyeröre, cső-
rendszerre), művészi kivitelben. 

Magyar Tudományos Társulatok Saj tóvál lalata Rt. Budapest . Múzeum-körút 6. - Igazgató : Szabó T . István. 
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Néptanítók Lapja 
Szerkeszti és kiadja a magyar királyi vallásé és közoktatásügyi minisztérium. 

SZERKESZTŐSÉG : M. kir. vall.- és közokt. miniszt. 
Budapest V, Báthory-u. 12. III. em. 20. — Tel.: 68-18. 

KIADÓHIVATAL: M. Tud. Társ. Sajtóvállalata Rt. 
Budapest VIII, Múzeum-korút 6. — Tel.: J. 72-06. 

Megkaphatja minden elemi népiskola, tanító- és kisdedóvóképzőintézet, 
nemkülönben valamennyi egyházi főhatóság, tanfelügyelőség és tanfel-
ügyelői kirendeltség. A lap megküldése iránti kérelmek az elemi népiskola 
fennállását igazoló s az illetékes tanfelügyelő által láttamozott községi 
előljárósági bizonyítvánnyal együtt a Néptanítók Lapja szerkesztőségé-
hez (Budapest V, Báthory-utca 12. [II. em. 20.) küldendők. A helység 
(a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár: Negyedévre 10.000 K. — Egyes szám ára minden 
megkezdett ív után 700 K. Negyedévnél több időre előfizetést nem 
fogadunk el. — Az előfizetési dijak a kiadóhivatalba küldendők. 
Hirdetések árszabása: Pályázati apróhirdetések: Hivatalos 500 K, 
magán 750 K szavankint. Üzleti hirdetések díjszabás szerint. — A hir-
detési dijak a kiadóhivatalnak előreflzetendők és a hirdetések 
szövege Is oda küldendő. — Kéziratokat nem adunk vissza. 

T A R T A L O M ; (H. ].): G o n d o l a t o k az isko la i év végén. — Stern W.: A k isgyermek le lk i élete. — A hazai 
tanügyi lapokból. — A külföldi tanügyi lapokból: A z olvasás. — A német népiskola. — Hirek: Törvény javas la t 
a taní tók, ó v ó k és nem á l lami tanárok ellátásának rendezéséről. — Békefi Rémig meghalt. — A tanárképzés 
reformja. — A megszervezett t udomány . (Magyary Zo l tán dr . t i t k á r i jelentése). — A Magyar»Ho l land Társaság 
tanügy i szakosztálya. — A k i é az iskola — azé az ország. — A Kép tan í tók Lapjáért . — Egyesületi élet. — Iro* 

dalom. — Ismeretterjesztő. — Tanítók tanácsadója. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

Gondolatok az iskolai év végén. 
A helyi tanterv. 

(H. J.) A tanév végefelé ha ladunk már s lassan 
közeledik az évi munka ünnepélyes befejezése: 
a vizsga. Az évzáró ünnepély (a vizsga) lezaj-
lása u tán a tanító, mielőt t — méltán meg-
érdemelt — pihenését megkezdené, számba 
kell hogy vegye az e lmúl t év tanulságai t , 
tapaszta la ta i t s ezek a l a p j á n kell elkészítenie 
a jövő évre rendszeres munkatervét . Ezen 
munka te rv a helyi tanterv ( tananyag-beosztás, 
tanmenet) , amelynek segítségével tud csak a 
taní tó öntudatos munká t végezni s reális terv-
szerűséggel haladni , ami munkássága eredmé-
nyének egyik legfőbb biztosítéka. 

A G. U. 102. §-a szerint a helyi t an t e rve t 
mindenkor jún ius végéig be kell ter jeszteni a 
kir . tanfelügyelőséghez jóváhagyás végett . 
Aktuál is tehát , hogy erről a fontos kérdésről 
egynéhány szóval megemlékezzünk. 

Régente a tan í tó (akadnak ma is!) ú g y ké-
szítette el a he ly i tantervet , hogy a pap i ros t 
beosztotta hónap, hét, elvégzendő t ananyag stb. 
rovatokra s a feldolgozandó anyagot be í r ta 
úgy, ahogy az a tankönyvben következett . 
(Sok tanító a k a r t a így a tankönyvhöz idomí-
tan i az életet. Olyan tanító ma is van, ak i az 
olvasmányokat is számszerint i sorrendben 
tárgyal ja! ) 

Ezen az állapoton vál toztatni kell, mer t szűk 
lá tkörre muta t azon felfogás, mely szerint a 
magya r népiskola feladata az, hogy a gyer -
mekkel a tankönyvben levő anyagot meg-
tanultassa. A magyar népiskola feladata: „az 
i f j ú ságnak alapvető egyéni nevelése a gyakor -
lati élet és a nemzet ku l tú ra i és erkölcsi közös-

sége számára". Hogy azonban ezen fe lada tának 
megfelelhessen, rendszeres munkatervre van 
szüksége. 

A he ly i tanterv elkészítésénél főleg három 
szempontot kell figyelembe venni: 

1. a rendelkezésre álló idő, 
2. a tanítandó ismeretek mennyisége, 
3. a koncentráció elve. 
I. Az első kérdés különösen az osztatlan 

(tanyai!) iskolánál fontos , mert bár az 1921. évi 
X X X . teikk 3. §-a alkalmazkodni igyekszik 
magához a való élethez, ez a kérdés a valóság-
ban még most sincs megoldva. Röviden : szá-
molnunk kell azzal a ténnyel, hogy az alföldi 
t anya i lakosság, a t anyav i l ág keletkezése óta, 
gyermeke i t használ ja fel az állatállomány őr-
zésénél (a nagy vadvizes területek csak állat-
tenyésztésre alkalmasak!) s miu tán erre az 
élet kényszerí t i őket, az iskolának is, addig, 
míg a gazdálkodás ezen módja meglesz, alkal-
mazkodnia kell az élethez. 

A 130.700/1922. sz. rendelet 46. 195 munka-
napot í r elő, mely a 45. § szerint (indokolt 
esetben) legfeljebb 40 munkanappa l megrövi-
díthető. A tanyai i skolának tehát 155 munka-
nap ál l rendelkezésre. 

A fent idézet t rendelet szerint abban az isko-
lában, ahol a szülők túlnyomó többsége mező-
gazdasági munkával foglalkozik, a mindennapi 
iskolában a hét öt köznapján tör ténik az ok-
tatás. A rendelet t ehá t öt napból álló munka-
heteket rendszeresített . Ezért a helyi tanterve-
ket munkahetek szerint kell elkészíteni, telje-
sen függetlenül a naptári hónapoktól és hetek-
től. 

Rendelkezésre áll 31 munkahét ( = 155 munka-
nap), amelyeket a t an í tó a következőképen 
haszná lha t fel: 

1—5. munkanap : az előző osztály anyagának 

k«l; 
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ismétlése (az I. osztályban ismerkedés, szokta-
tás stb.), 

6—140. munkanap: az ú j anyag feldolgozása 
(közben részletismétlésekkel), 

141—154. munkanap: rendszeres ismeretössze-
vonás, állandó begyakorlás, ismétlés s ahol 
szükséges, a hiányok pótlása, 

155. munkanap: évzáró ünnepély (vizsga). 
(Természetesen a munkanapokat a haladási 

naplóban jegyezni kell.) 
II. A második kérdés szintén különös fontos-

sággal bír a tanyai iskolánál. Az 1905. évi Uta. 
sítás szerint: „az osztatlan* iskola viszonyait 
tekintve, az egyes osztályok anyagából azt és 
annyit vegyünk fel, ami és amennyi múlhatat-
lanul szükséges (ez osztott iskolával) közös 
tanításcél megközelítéséhez; mert amit a ké-
nyelmesebb körülmények között élő osztott 
iskolák szélesebb határok között (heti 162 órán!) 
messzebbmenő részletességgel dolgoznak fel, 
azt az osztatlan iskola csak lényeges, legfonto-
sabb részleteiben (heti 33 órán!) és kivaflt gya-
korlati irányban veszi feldolgozás alá". 

Ezt az Utasítás később ismételten kiemeli, 
amikor kimondja, hogy ne sokfélét tanítsunk 
felületesen, hanem csak a legszükségesebbet, 
de azt a gyermek felfogásához mérten alapo-
san és a gyakorlati életben felhasználható 
módon. 

Ha a tanító áttanulmányozza az 1905. évi 
Utasítást, erre vonatkozólag bőven találhat 
irányítást és ezzel kapcsolatban meggyőződést 
szerezhet arról is, hogy a mi Tantervünk mo-
dern alapokon nyugszik. „Ismeretek alapján 
akar juk a gyermek lelkét művelni és eszét fej-
leszteni, de azt nem az ismeretek halmozásá-
val érjük e l . . . Nem szélesíteni, hanem mélyí-
teni kell a t u d á s t . . . Inkább rövidítsük meg az 
anyagot, hogysem rosszul végezzük... Midőn 
(az Utasítás) az anyagot felsorolja, csupán 
csak a tanítás maximumát jelöli meg, melyen 
túl nem szabad menni, melyet csak kedvező 
körülmények közt végezhetünk el... A tanító 
néha kénytelen lesz a célon innen m a r a d n i . . . 
Minden, amit felszínesen tudunk, megterheli 
elménket." 

Helytelenül j á r el ennélfogva az a tanító, 
aki helyi tantervét a tankönyv lapszám szerinti 
felosztásával készíti el. (Gyakori eset!) 

A helyi tanterv elkészítésénél tehát a tanító 
csak a legszükségesebb anyagot válassza ki, 
azt, amit a gyermek a gyakorlati életben is 
felhasználhat. Er re vonatkozólag is ad az 
Utasítás i rányí tást : „A magyar népiskolának 
elég erős hangsúlyozással földmíves-gazdasági 
háttere v a n . . . Számolnunk kell annak a tá r -
sadalmi és gazdasági szervezetnek (községnek) 
az életszükségleteivel és életfeltételeivel, mely 
számára neveljük a gyermeket. A legtöbb eset-
ben a helyi viszonyok döntik el a gyermek 
életpályáját, ami a tanítóra nézve is azzal a 
kötelességgel jár, hogy a helyi foglalkozások 
követelményeivel számoljon és bizony józan, 
okos dolgot művel, ha az alföldi földmíves-

i f júságot mezőgazdasági tevékenységre szok-
ta t ja ," 

Ezen idézetekből önként következik, hogy a 
tanyai iskolák tananyagát a helyi viszonyok-
nak megfelelően úgy kell kiválogatni, hogy azt 
a földmívelés szelleme itassa át . 

A tanítandó anyagot a taní tónak az 1905. évi 
Tantervben felsorolt tanítási anyag maximu-
mából kell kiválasztania. Azonban tudnia kell, 
hogy az időközben a következő rendeletekkel 
módosult: 

1. a 168.411/1917. sz. rendelet az egészségügyi, 
anya-, csecsemő- és gyermekvédelmi kérdések-
nek az elemi iskolák tantervébe való beillesz-
téséről, 

2. a 6607. VI I . b/1918. sz. rendelet a gazdasági 
ismereteknek az elemi iskolákban való beható 
oktatásáról, 

3. a 182.311. B. I./1919. sz. rendelet a nemzet-
nevelés szempontjainak az elemi népiskolában 
való érvényesítéséről. 

Ezek a rendeletek a Néptanítók Lapjában is 
megjelentek, keresse ki s tanulmányozza azo-
ka t a tanító, mer t ezek ismerete nélkül kor-
szerű munkásságot nem tud kifejteni s a kor 
követelményeinek megfelelő helyi tantervet el-
készíteni képtelen. (Ha a rendeletek nem vol-
nának meg az iskolánál, jelentse ezt a taní tó 
— mint lehetetlen állapotot — a kir. tanfel-
ügyelőségnek !) 

Mint már említettük, a helyi tantervet az 
öt munkanapból álló munkahetekre kell fel-
osztani. A taní tás i anyagnál a legszükségeseb-
ből is csak annyi t vegyen fel a tanító egy 
munkahétre, amennyit a rendelkezésre álló 
órák alatt alaposan (s nem felületesen!) tény-
leg fel is dolgozhat. 

I I I . Miután az alapos tudásnak föltétele az, 
hogy a gyermek ismeretei egymásba kapcso-
lódjanak, meg kell emlékeznünk az ismeretek 
egységes összekapcsolásáról, a koncentráció 
elvéről, amelyhez a helyi tan terv elkészítésé-
nél szigorúan ragaszkodnunk kell. 

Addig, míg a differenciált tantárgyakat tel-
jesen kiküszöbölhetjük az elemi iskolából (en-
nek mintegy előkészítéséül), a szükséges irá-
nyítást ugyancsak az Utasítás adja meg szá-
munkra: 

„A tanítás nem válik szét tantárgyakra. Az 
első és második osztályban készségeket és 
ügyességeket tanítunk, írást , olvasást, számo-
lást, éneket, kézimunkát, testgyakorlást, a 
tárgytaní tás pedig egy, beszéd- és értelem-
gyakorlatok címén, ebben az ismeretek minden 
fa j t a elemei bennfoglaltatnak. De további ha-
ladásában sem szakad a taní tás tantárgyakra , 
mint a felsőbb iskolákban . . . 

Áttekintve a tanítás egész területét, két nagy 
részre oszthatjuk azt; az egyik a tárgytanítás, 
a másik az alaki tanítás, készségek és ügyes-
ségek tanítása. A tárgytaní tás célja a világ 
elemi megismerése, még pedig az egész világé, 
egyrészt az erkölcsi és szellemi, másrészt az 
anyagi világé. 
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Ezt a munkát megkezdjük a beszéd- és érte-
lemgyakorlatokkal, fo ly ta t juk a földrajzzal és 
befejezzük a természetrajz és természettan ta-
nításával. Segít ebben bennünket a számtan, 
mértan és a rajz tanítása és nagyot lendít e 
munkán a kézimunka és gazdaságtan. 

Az erkölcsi és szellemi világba a vallástan-
nal, a magyar nyelv és történet taní tásával 
vezetjük be a gyermeket." 

Ezek átgondolása u tán rá jövünk a r ra , hogy 
a helyi tanterv elkészítésénél a koncentráció 
elve úgy valósítható meg, hogy 1 

az I—II. osztályokban a beszéd- és értelem-
gyakorlatok, 

a III—IV. osztályokban a földrajz, 
az V—VI. osztályokban a természetrajz és 

természettan köré, mint a taní tás gerince köré 
csoportosítjuk a többi tantárgyakat . 

Ezért legelőször a fenti tantárgyak tanítási 
anyagát kell kiválogatnunk munkahetekre fel-
osztva. Ennek megtörténte után, minden egyes 
munkahétre kapcsolatot keresünk a többi tan-
tárgyakkal. 

H a a tanító a tá rgyal t három szempont sze-
r int igyekszik elkészíteni a helyi tantervet, 
azt pontosan követi s szem előtt t a r t j a nevelői 
feladatát is, elérheti „a népiskolai oktatás és 
nevelés legfőbb eszményét, a gyakorlati és 
ideális élet harmóniáját". 

tme: erre taní t meg minket a Tanterv és 
Utasítás tanulmányozása, az annak szellemébe 
való behatolás. Ezt a tanítói karnak fel kell 
használni nehéz munkájánál . 

Az Utasítás határozza meg a magyar nép-
iskola szellemét, „mely nem lehet egyéb, mint 
a hazaszeretetnek, a vallásnak és erkölcsnek, a 
magyar nemzet kultúrai munkájának szelleme". 

Ha a tanító a fentiek szerint fogja elkészí-
teni helyi tantervét, akkor a kor igényeinék 
megfelelő munkaterve lesz s a négy legfonto-
sabb rendeletben lefektetett követelményeket 
el fogja érni. 

A tanítót a tanterv, utasítások és idevágó 
rendeletek mégtartása mellett a tanításban, a 
módszerben és a nevelésben teljes szabadság 
illeti meg, hogy a pedagógiai és didaktikai 
kérdésekkel is foglalkozhasson, mert a tanító 
kezdeményezése, önálló pedagógiai tapasztala-
tai nélkül a tanterv sem érvényesülhet. Á ta-
nító csak a szabadság légkörében fejlődhet. 

Ezen szabadsággal a tanító a legjobb tudá-
sával és lelkiismeretességével éljen, mer t tel-
jes felelősség terheli azért, hogy úgy az okta-
tásnál, mint a nevelésnél tényleg elérje a meg-
kívánt eredményt. 

Jól megjegyzendők az Utasítás szavai a ta-
nítói karról: 

„Csak ők szerezhetnek sikert (a nemzet ja-
vára irányuló) munkálatnak, őnekik kell a 
holt betűket életre ébreszteni. Mindegyik ta-
nító a maga iskolájában a legnemesebb és leg-
nagyobb feladatnak, a nemzet haladásának 
szolgálatában áll." 

A kisgyermek lelki élete. 
I r ta : Stern W. Fordította : Kenyeres Elemér. 

VI. 

2. Az utánzás. 

Az utánzás olyan mozgás, melynek ered-
ménye hasonlít vagy hasonlítani törekszik va-
lamely felfogott ingerhez. Miként említettük, 
az utánzás a második félévben erősen uralkodó 
működési formává válik; de kezdete már sok-
kal korábban jelentkezik. 

Első jelenségei az önutánzások vagy „cirku-
láris reakciók" (Baldwin elnevezése). Tudva-
levően már nagyon korán törekszik a gyermek 
ar ra , hogy először csak esetleges mozgását 
többször ismételje. Eleinte ebben az esetben 
csak puszta gépiességről (automatizmusról) 
van szó, amennyiben az egyszer felkeltett moz-
gásimpulzus minden akadály nélkül halad to-
vább; azonban csakhamar egy fontos sensomo-
torius kapcsolat keletkezik, amely önutánzásra 
vezet. A gyermek észreveszi valam'ely mozgá-
sának (a) ha tásá t (b): hall ja sa já t hangjá t , 
l á t j a keze fogó mozgását. Az a és b között gya-
kori ismétlés ál tal keletkezett erős kapcsolat 
megfordítot t i rányban is fej thet ki hatás t : ép-
pen az előbbi pil lanatban véghezvitt mozgás 
szemlélete (b) olyan impulzusra vezet, amely a 
mozgást (a) ú j ra és ú j ra előidézi. A gyermek 
örömét leli abban, hogy magát állandóan utá-
nozza; önutánzáskor a cselekvésen érzett öröm 
kapcsolódik a cselekvés szemlélésén érzett 
örömmel. 

A gyermek gügyögő hangjainak vagy kar-
és kézmozdulatainak gyakori ismétléséből ter-
mészetesen nem lehet könnyen megismerni, 
hogy azok tisztán gépiesen következnek-e egy-
másután, vagy hogy esetükben sensomotorikus 
kapcsolódások xitján létrejött önutánzással 
van-e dolgunk. Azonban bizonyos körülmények 
közt, kísérleti úton meg tudunk felelni a kér-
désre, ha megvizsgáljuk, vájjon utánozza-e a 
gyermek ezeket a mozgásokat akkor is, ha mu-
tatjuk neki. így pl. oly hangokat ej thetünk ki 
a gyermek előtt, amelyeket már ő gyakran (ön-
ként) használt gőgicsélése közben, de amelye-
ket természetesen közvetlenül a kísérlet előtt 
nem adott ki; ú j abb kutatások meglepően, két-
ségtelen biztossággal mutat ják, hogy a gyer-
mek az utánzás eme formájára m á r az első 
negyedév vége előtt képes. Mivel az utánzás-
nak ez a korai megkezdése az el ter jedt felfo-
gással ellentétben áll, bizonyítására néhány 
példát hozunk fel. 

Hi lda 0J21/,. Ha a gyermeknek, mikor jó kedvében 
van, erre, erre-1 mondunk , gyakran r eagá l r á , amennyi-
ben a különben önkénte lenül és f á r a d s á g nélkül e j t e t t 
szótagokat szemmel l á tha tó , gyakran másodpercekig tar tó , 
f á r adságos igyekvéssel e j t i ki. A véletlen k i van zárva , 
mivel a kisérlet g y a k r a n sikerül anélkül , hogy a gyer-
mek magátó l előzően v a g y u tána hangoka t adott volna. 

Günthe r 0;3. Mintha va lami kezdetleges beszélgetés 
folynék néha, midőn Günther re l foglalkozunk. Ez a be-
szélgetés egyszerű, az ő hangja ihoz hasonló hangokból 
áll, amelyekre ő reagá l , min t például : „a, erre", úgy , 
hogy felelete néha az u tánzás benyomását teszi. 
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Soupin fia 0-.11/,. „Miu tán többször a brrr-t mond tunk 
neki, egyszerre csak szégyenkezve(!) mosolygott , egypár 
próbálkozó szájmozgást csinál t , ma jd kezét és lábá t fekvő 
helyéhez szorította és n a g y erőfeszítéssel a b r r r -hangoka t 
e j te t t ki ." 

Ha a gyermek ezekben az első utánzásokban 
nem is tanul újat , mégis megtanulja oly tevé-
kenység végbevitelét, amelyre előzően nem 
volt elkészülve, ez okozza azokat a nagy erő-
feszítéseket, amelyekről az idézett helyek egy-
behangzóan szólanak. I t t tehát ismét egy pri-
mit ív akarat i cselekvéssel és egyúttal a nagyon 
bonyolult akara t i cselekvések olyan előgyakor-
latával van dolgunk, amelyre a későbbi után-
zásoknak szükségük van. 

Azonban nem az önutánzáson á t vezető ú t az 
egyedüli, amelyen a gyermek mások utánzásá-
hoz ju t ; még egy különös utánzó képességet 
kell megemlítenünk, amely nem lehet más, 
mint a gyermekekkel veleszületett képesség. 
A gyermek ugyanis oly mozgásokat is tud utá-
nozni, amelyeket egyáltalán nem vehet észre 
magán úgy, ahogyan azokat másokon észre-
veszi. Preyer fia már 0;3 korában utánozta a 
szájesucsorítást: Scupin fia OtfVs korában szá-
j á t mindig kitátotta, valahányszor valakit, inni 
látott, ami fiúnk 0;9 korában a szem kinyi tását 
és becsukását utánozta. Mi történik ezekben az 
esetekben? Bár a gyermek előzően már gyak-
ran mozgatta így szájá t és szemét, de a moz-
gást magán sohase látta, csupán kineszté-
tikus1 és tapintási érzete van róla; most má-
sokról nyert látási benyomásként éli át, s ez sa-
j á t testével való megfelelő mozgásokra ösz-
tönzi. A gyermek tudatában tehát semmi 
nyoma sincs annak, hogy a s a j á t magán átélt 
és a másokon észrevett jelenség között hason-
lóság van: az én szájam mozgásának látása 
nem válthat ki semmiféle megtanult és begya-
korolt sensomotorikus asszociációt és a gyermek 
mégis utánozza a mozgást. 

Ez a képesség tehát teljesen azonos fokon áll 
a korábban t á rgya l t ösztönmozgásokkal; bizo-
nyos célt szolgáló bonyolult cselekvéseket visz 
végbe a gyermek, s ezek nem tapasztalataiból 
és tanulásából, hanem öröklött idegkapcsolatai-
ból folynak. Ez a megállapítás különösen azért 
fontos, mert az utánzást eddig rendesen szembe 
állították az örökléssel. Azt gondolták, hogy az 
utánzás pusztán külső tapasztalatoktól f ü g g s 
valamely minta és példa után való passzív ala-
kulás — de most látjuk, hogy az utánzásnak 
nemcsak általános tendenciája és képessége 
van adva belsőleg, hanem hogy az elemi után-
zási aktusok egész sorának kell meglenniök a 
központi idegrendszer öröklődő építményében. 
Ez utánzási folyamat elemi a l ak já t legjobban 
ta lán azokkal a „ragadós" jelenségekkel lehet 
összehasonlítani, amelyeket még a felnőtteken 
is tapasztalhatunk: gondoljunk pl. a máson 
látot t ásítás hatására . 

Az említett két tényező, az önutánzás és az 
ösztönös utánzás a kiindulópontja a gyermek 

1 Kinesztet ikusnak mondjuk azt az érzetet , amelye t az 
ember közvetlenül nyer sajá t t ag j a inak mozgásáró l ; az 
izületek és az izmok belsejéből kiinduló érzőidegek közve-
t í t ik . 

ama sokoldalú utánzókópességének, amely a 
harmadik negyedévtől kezdve nagy erővel lép 
föl. Azonkívül, hogy valamely folyamat látása-
kor vagy hallásakor majdnem reflexszerűen 
átragad, vannak olyan kifejezetten akarat i ak-
tusok is, amelyek megfeszített figyelemmel, 
erős testi megerőltetéssel és tapogatózó próbál-
kozásokkal járnak együtt. 

A gyermek tehát megtanul utánozni nemcsak 
oly mozgásokat, amelyeket előzően már külső 
indítás nélkül magából végbe vitt , hanem új , 
korábban nem gyakorolt mozgás-sorozatokat is. 
Így lányunk 0;9 korában utánozta az előtte ki-
ej tet t pa pa hangkapcsolatot, mely gőgicselésében 
még nem fordult elő, s ugyanezen időben si-
került neki a n y j á t a gumibaba összenyomá-
sában úgy utánozni, hogy az ismerős sivító 
hang keletkezett. Major fia 0;8 korában utá-
nozta anyjának azt az elég nehéz mozgását, 
hogy az újságot sapkaként ta r to t ta feje fölött; 
Seupinék fia 0;11 buzgón törölte le a széket 
papírral, hasonlóan a szobalány gyakran látott 
portörléséhez. Néha m á r 0;9 korban próbálko-
zik a gyermek egyes ének vagy fü t ty hangokra 
körülbelül ugyanolyan magasságú hanggal vá-
laszolni (fütyülésre magas sikító hangokkal.) 
Ri tmust is utánoz a gyermek: így fiúnk 
0;8 egyszer mondott a-re, a-vei, kétszer mon-
dottra pedig a—a-ve 1 reagált. A haladás to-
vábbá abban nyilatkozik, hogy a gyermek az 
utánzási készségek egész sorával rendelkezik és 
gyorsan tud köztük válogatni; lányunk 0;9 ko-
rában egymásután utánozta a következőket: 
köhécselés, rrr, a, éles fütty, dada nyelvcset-
tintés. 

Az utánzásoknak két t ípusát különböztethet-
jük meg. A közvetlen és közvetett utánzásokat. 
Az eddig felsorolt példák túlnyomó többsége 
az első típushoz tartozik: bennök az utánzás 
anélkül, hogy szünet állna be mind já r t a moz-
gás szemléletéhez csatlakozik. A második forma 
kevésbbé feltűnő, de nem kisebb jelentőségű 
hatást fe j t ki; ebben az esetben a szemléleteket 
nem mindjár t , hanem kisebb-nagyobb ta r tamú 
lappangási idő u t án utánozza a gyermek; a 
benyomások, tehát mint diszpozíciók vagy be-
állítások maradnak meg, hogy azután alkalmas 
időben megfelelő mozgásokban jelentkezzenek.2 

Természetesen ez főleg oly benyomásokkal tör-
ténik meg, amelyek többször hatottak a gyer-
mekre; há t rahagyot t nyomaik összeadódnak s 
végre olyan erőre tesznek szert, hogy a moto-
rius pályákra átömlenek. Ilyen esetben bizo-
nyos hangok kimondása és bizonyos cselekvé-
sek véghezvitele csak hosszú tanulási folyamat 
befejezése; mivel azonban ez re j tve megy végbe 
az utánzás pil lanata a szemlélőt gyakran telje-
sen meglepi; a gyermek ugyanis egyszerre 
csak tud valami olyat, ami látszólag még egy-
általán nem ju to t t érdeklődésének körébe. 

Főképen ezen a rej tet t úton folyik a tanulás. 
A legtöbb készségét nem szándékosan eléje 
adott példák utánzása által szerzi meg a gyer-

2 E korai s t ád iumokban még nem lehet pontosan rneg-
| határozni , hogy ezek a beállítások az u tánzás elkövetkezé-

séig tudatos képzetek f o r m á j á b a n élnek-e tovább. 
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mek, hanem úgy, hogy az akara t lan benyomá-
sok állandóan gyülemlenek s végezetül hasonló 
módon ismét cselekvésekben vetíttetnek ki. így 
t anu l j a meg a kis gyermek környezetének hang-
hordozását, tájszólását és szókincsét, így sajá-
t í t el bizonyos fogásokat, játékokat és ezer 
mást; így nő bele lassankint környezetébe, és 
így ha t j a á t környezetének életmódja, szokásai 
és erkölcsei. 

3 A játszás kezdetei. 

Azok a tevékenységek, amelyek közvetlenül 
valamely cél elérésére irányulnak, pl. a valaki-
hez vagy valamely tárgyhoz való törekvés, a 
segítést kívánó kifejező mozgások, a táplálko-
zással együtt járó cselekvések, a csecsemő 
egész tevékenységének csak csekély töredékét 
alkotják. A gyermek tevékenységének túlnyomó 
része nem szolgál valamely r a j t a kívül eső cél 
közvetlen elérésére, hanem magában1 kielégül; 
ez a játék. 

Mivel a játék mibenlétének és föltételeinek 
kérdését később nagyon részletesen tárgyal juk, 
azért i t t elég néhány utalás, pusztán a játszás-
nak a csecsemőben jelentkező kezdeteire vonat-
kozóan. 

A kezdeti állapotban a „játékos" és a „célza-
tos" tevékenységek közt az előbb megtet t kü-
lönbséget csak a megfigyelő érzi; a gyermek 
pszichikailag egyáltalán nem viselkedik külön-
bözően a kétféle tevékenységben. Csak egészen 
r i tka esetekben vezetik ugyanis valóságos cél-
képzetek a gyermek komoly, célszerű cselekvé-
seit s gyakran nem kisebb fokú tudatossággal 
követi a gyermek pillanatnyi játékos érdeklő-
dését, min t amilyen fokban résztvesz pszichi-
kailag az életre fontos cselekvásekben, pl. a 
táplálék fölvételében. 

A kétféle tevékenység közt mégis különbsé-
get kell tennünk. Az előtt a különös tény előtt 
állunk, hogy egy fiatal élőlény nagyrészben 
oly cselekvéseket visz végbe, amelyek céltala-
noknak s ezért fölöslegeseknek látszanak. Föl-
merül az a kérdés, hogy mikéíp egyeztethető 
ez össze, a szerves életben különben uralkodó 
célszerűséggel. Miért is játszik a gyermek? 

Először is kétségtelenül azért, mer t oly fe-
szítő erők élnek benne, amelyek kielégülésre 
törekszenek és amelyek a komoly tevékenysé-
gekben nem eléggé használódnak el. És ígv a 
fölösleges erő, fölösleges mozgássá változik át. 
Az erő ficánkolódásban, rugdosásban, mászás-
ban, gőgicsélésben, gargalizálásban, az ajak 
pergetésében, csúszásban és mászásban, a tár-
gyak eldobásában és a csörgő rázásában és a 
víz pacskolásában tör ki. (Spencer „Erőfölösleg 
elmélete".) 

Ez összefüggés következtében a játékos moz-
gások mennyiségének és erejének a fölösleges 
erő mennyiségétől kell függnie és csakugyan 
az erő mennyiségének apadása a játékos tevé-
kenység csökkenésében vehető észre. Ezt vilá-
gosan lát juk mindig, ha beteg a gyermek: ek-
kor ugyanis a benne levő erők a belső zavarok 
leküzdésére szükségesek és nem marad fölösle-
ges erő a játszásra; a megelégedett rugdosódás, 

a jóleső gőgicsélés, a játékszerekben talál t 
öröm stb. hirtelen megszűnik és csak az egész-
ség helyreállásával tér vissza. 

E hullámzás e re jé t muta t ja a következő példa: 
Hi lda (hS1/,. N a g y lázzal járó sú lyos tüdőgyu l l adás 

négy nap ig t a r tó t e l j e s közömbösséget idézett benne elő, 
úgyhogy az ételt is visszautasí tot ta . A láz csökkenésével 
a közönyös állapot is a lábbhagyot t és mikor a gye rmek 
(hat nap múlva) i smét evett, egészen v á r a t l a n u l h i r t e len 
le lki leg Is megvál tozot t . Élénk öröm fog ta el H i l d á t ; 
u j j o n g o t t , sikoltozott és „beszélt" úgy , hogy élvezet 
vol t lá tn i . Ügy lá tszot t , mintha a betegség után annál 
nagyobb lett volna életkedve, s ez minden módon igye-
kezet t tevékenykedni . 

A játékkedv hasoidó hullámzásai azonban 
előfordulnak minden betegség közrejátszása 
nélkül is, ezt azonban eddig még nem figyelték 
meg elegendő mértékben, pedig az említett pri-
mit ív mozgások hullámzásának bizonyos perio-
dikus emelkedése és alászállása a kis gyer^ 
mekkorban (talán a későbbi korban is?) egye-
nesen általános és rendes jelenségnek látszik. 
Ezt a csecsemő gügyögésében, de a végtagok 
játékos mozgásában is megfigyeltük. 

Az erőfölösleg-elmélet azonban legfeljebb 
csak azt magyarázza meg, hogy miér t játszik a 
gyermek, de azt már nem, hogy mi módon ját-
szik. Vájjon hát csakugyan egészen véletlen és 
közömbös, hogy az erők mely pá lyán törnek ki? 
A játékos tevékenység módjának nincs semmi 
jelentősége a gyermek életére nézve? 

E r r e a kérdésre Gross Károly felelt az ő híres 
begyakorlás elméletében. Ha úgy látszik is, 
hogy a játék nem szolgál semmi közvetlen célt, 
azért mégis mint jövőbeli komoly élettevékeny-
ségek öntudatlan autodidaktikus előzetes gya-
korlása, igen fontos feladatot teljesít. Ezáltal 
föl tárul előttünk a játék ösztönös alapja. A jö-
vőbeli képességek alapjául szolgáló haj lamok 
m á r jóval azelőtt megmozdulnak, mielőtt tulaj-
donképeni esedékességök elkövetkezik, hogy a 
későbbi célszerű működésekre a legszabadabb 
módon és ár ta lmat lan anyagon előkészüljenek. 

Nézzük most m á r a játék kifejlődésének fő 
szakaszait a csecsemő korban, annak erre a be-
gyakorlási értékére való tekintettel. 

A gyermek játékának legegyszerűbb fo rmá ja 
a saját tagjaival való játék. í gy a már az első 
negyedévben a szem előtt a kezekkel való já ték 
az alak felfogásban való gyakorlást s egyúttal a 
fogási tevékenységre való előkészületet jelenti. 
A ficánkolás a lábizomzatot gyakorolja, a lá-
bak váltogató mozgásának r i tmusa pedig a já-
rás ra utal. A háromnegyed évig fáradhata t la-
nul végzett gőgicsélés nélkül a syérmek nem 
tudna uralkodni a nyelv, a gégefő, aikak és a 
tüdő ama mozgásain, amelyek a beszélést lehet-
ségessé teszik. 

Éva 0;4. A „ tu rbéko lá s " jókedvű „kukor iko lássá" vá l t . 
Éva oly magas hangoka t ad ki, m i n t egy kis k u t y a s 
úgy látszik, hogy ezek a hangok n a g y élvezetet okoznak 
neki , mer t g y a k r a n ismétl i őket, — já tsz ik a gégéjével , 
mivel a sa já t m a g a előidézte t r o m b i t a f ú v á s v a g y 
dobverés hang jáva l még nem tud j a m u l a t t a t n i magá t . 

Seupin fia 0;10. Jókedvből mindenfé le hangoka t hal-
l a t ; csókos hangot ad, gargarizál , f ú j és sziszeg (első 
kísér lete , hogy sz-t k iadjon) , cset t int , köhintget , brr-1 
mond és gagyog szüntelenül . 
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Mihelyt a gyermek fogni tud, tehát a máso-
dik negyedévben megkezdődik a tárgyakkal 
való játszás. Ez a szemlélőnek nagyon egy-
hangúnak tetszik, mert legtöbbnyire ugyan-
azon mozgások fáradhatat lan ismétléséből áll: 
a gyermek újságpapír t gyűr össze, sőt (a ké-
sőbbi hónapokban) szét is szakítja; csörgőjét 
folytonosan ide-oda mozgatja, a kanalat az 
asztalhoz veri, babájá t kidobja a kocsijából 
húszszor, harmincszor. És mégis az élmények 
milyen nagy gazdagsága tárul föl ezekben a 
gyermeknek és éppen a határozott célú ismét-
lési ösztön következtében milyen mélyen vé-
sődnek ezek a fogékony lélekbe! Később min-
denkinek ezerféleképen szüksége van arra, 
hogy a tárgyakkal bánni tudjon, hogy helye-
sen tudja őket kezelni, egymástól megkülön-
böztetni s hogy a tárgyak fortélyaival tiszté-
ben legyen; a negyedik hónapban kezdődnek 
meg erre vonatkozóan az ember inasévei. Min-
den ütéssel, melyet a gyermek bádogcsészéjé-
vel az asztalra mér, agyacskájába azt kala-
pácsolja be, hogy : „A tárgyakkal za j t lehet 
csinálni és hogy „Én vagyok a zaj oka". Scupin 
fiának pedig, mikor (0;10) kanalával vál-
togatva egyszer az asztalra, másszor a bádog 
tálacskára ütött, az az élménye volt, hogy 
„különböző dolgok különböző hangokat ad-
nak." A papirost szétszakító gyermek kis ter-
mészettani és mértani leckéket ad magának; 
észreveszi, hogy a tárgyak szétválasztása ellen-
állással jár , ha valamely tárgyat a levegőben 
eleresztünk, lefelé halad, a legkülönbözőbb ala-
kok származnak egymásból, a nagyobb tárgy 
osztással kisebbé válik stb. 

Félre ne értsük az elmondottakat. Magától 
értődik, hogy a gyermeknek sejtelme sincs 
mindezekről a pedagógiai következtetésekről, 
melyeket itt most játékából levezettünk. Olyan 
nevetséges dolgokat, mintha a csecsemőben az 
ok vagy az összetartó erő (kohézió) fogalma 
letesülne, természetesen nem gondolunk. Csu-
pán csak arról van szó, hogy a gyermek egy 
csomó szemlélettel és a szemléleteknek egy-
mással való kapcsolatával jut belső ismeret-
ségbe s hogy az így keletkezett élmények 
mindinkább ismertté válva alkotják azt a biz-
tos alapot, amelyen tovább épülhet a világban 
való igazi tájékozódás, a dolgoknak és ezek 
összefüggésének megértése. Minden já ték ezen 
előkészítő munkája inkább földalatt, a tudat-
talan és a félig tudatos homaiyában megy 
végbe; ezeknek a megfoghatatlan pszichikai fo-
lyamatoknak minden szóbeli kifejezése többé-
kevésbbé csak erőszakos lehet. 

A csecsemő játékainak elsorolt formáihoz 
csatlakozik a második félévben harmadik cso-
portként a más emberekkel való játszás; a 
gyermek nem elégszik meg azzal, hogy egye-
dül játszik, hanem társasjátékot akar játszani. 
Ha ő más emberekkel való viszonyai közül 
csupán azokra volna utalva, amelyek élete 
reális szükségleteiből származnak, milyen 
szűkkörű kapcsolat volna ez: csak táplálnák, 
fürdetnék és tisztába tennék, — ennyi volna az 
egész. De a játék ki tágí t ja ezt a kört és már 

olyan kapcsolatokat pendít meg, amelyek csak 
jóval később válnak valósággá; a játék az első 
for rása az érintkezésnek, a gyermek és mások 
közti igazi lelki érintkezésnek. 

G ü n t h e r 0;7*/a. E g y hé t óta Gün the r a röviden e j t e t t 
a - r a hasonló hangokka l válaszol és ped ig többször egy-
m á s u t á n . Különösen g y o r s a n r e a g á l , h a nyi to t t a j t ó 
me l l e t t a mel lékszobában van , senkit sem lá t es így meg-
t e r e m t i m a g a és a n e m l á to t t ember közö t t i ér intkezest . 
L á n y u n k r ó l 0;81/;, k o r á b a n te l jesen u g y a n e z t j egyez tük 
f ö l ; a gyermek m i n t e g y 7—8 percig c s i n á l t a ezt a beszel-
ge tés i já tékot ané lkül , hogy m e g u n t a vo lna . 

A fiúnak nénjéhez v a l ó viszonya r ö v i d d e l első evének 
be tö l tése előtt a köve tkező vol t : 

G ü n t h e r ü-,111/,. N a g y o n ö rü l G., h a H i l d a vele já t -
szik, h a já tékszereket a d neki , ha a k i s székben to l j a , 
h a t ánco l és mula t ságos mozdula toka t s hasonlókat m u t a t 
nek i . Min tha va l ami f l u i d u m á r a d n a egy ik gyermekből 
a m á s i k b a ; bár nye lv i l eg még nem t u d j á k megér t en i 
e g y m á s t , azért mégis m e g é r t i k e g y m á s t gye rmek vol tuk 
r é v é n . 

Mit tud még egy féléves gyermek a tulaj-
donért való harcról'? Mit tud az elválasztásról 
és a viszontlátásról? És mégis: 

G ü n t h e r 0;7. N a g y ö r ö m e t okoz nek i az a já ték , mikor 
H i l d a b a b á j á t o d a i i y u j t j á k és g y o r s a n ú j r a e lhúzzák; 
m i n d a n n y i s z o r é lénken u j j o n g és m e g a k a r j a fogni . 
K u k u k - j á t é k o k is ö röme t kel tenek b e n n e ; h a a j á t szó tá r s 
f e j e a re j tekből i smét e lő tűnik , u j j o n g a kis fickó. 

Nagyon figyelemre méltó, hogy éppen az utol-
já ra említett kukuk- és bujócska-játék, úgylát-
szik jellegzetes já téka a V*—1 éves gyermekek-
nek. A legkülönbözőbb naplók mind megemlí-
tik. A játszótárs szék vagy kendő mögé rejtőz-
ködik és a gyermek figyelmét megfeszítve, les, 
azután ujjongva felkiált, mikor amaz előbuk-
kan, vagy pedig engedi, hogy betakarják, azután 
a kendőt kisebb-nagyobb ügyességgel lerántja 
és sugárzóan dugja elő arcát. E játék ingere 
valószínűleg az előbukkanás okozta rázkodásból 
s az egyedüllét és együttlét közötti ellentétből 
ered. 

A hazai tanügyi lapokból. 
A Tanítók Szövetsége f. évi 5. számának a 

vezércikke a Magyarországi Tanítóegyesüle-
tek Országos Szövetségének karácsony tá ján 
tar tandó t isztújí tására hívja fel a tagok figyel-
mét. A második cikk az országos tanítóegyesü-
leteknek a nemzetgyűlési képviselőkhöz inté-
zett feliratát tartalmazza. A tárca a Wodianer 
akadémiai jutalomdíj által ki tüntetet t tanítók 
érdemeit ismerteti. Simon Lajos a tanítószö-
vetség belterjesebb kiépítéséről ír s a pedagó-
giai, közművelődési és sérelmi szakosztályok 
megalakításának jelentőségét méltat ja . Az 
igazgatósági gyűlés leírásával foglalkozó tu-
dósítás részletesen ismerteti Székely Árpád 
alelnöknek „A szakszerű iskolai fe lügyelet i ről 
szóló javaslatát. 

A Nemzetnevelés f. évi 8—9. számának első 
cikke a tankönyvkérdés megoldásával foglal-
kozik. Ezt a Kath. Tanítóegyesületek Országos 
Szövetsége igazgatósági ülésének részletes le-
í rása követi. A „Recrudescunt" cíniíi közle-
mény azt bizonyítja, hogy csak hitvallásos 
szülők és hitvallásos tanítók menthetik meg a 
végromlásnak induló, elárvult magyar hazát. 
Koesán Károly az egyházi iskolák elsorvasz-
tását panaszolja fel. Tower Vilmos e számban 
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is fo lyta t ja a fegyelmezés természetes eszkö-
zeiről szóló tanulmányát. 

A Tanítók Lapja f. évi 9. számában Mocsári 
László a Debrecenben létesítendő Tanítók 
Háza érdekében felhívást intéz a tanítósághoz. 
Egy másik cikk a ref. kántoroknak jún. 11-én 
tar tot t gyűlésének lefolyását í r j a le. 

A külföldi tanügyi lapokból. 
Francia lapokból. 

Az olvasás. 
A francia népiskolák tanításterve különbsé-

get tesz a folyékony olvasás és a kifejező olva-
sás közt. Ez utóbbin azt az olvasást érti , mely 
a gondolat- és érzésárnyalatokat is kifejezésre 
j u t t a t j a kellő hangsúlyozással. A folyékony-
olvasást az alsó néposztályokban a k a r j a meg-
tanítani , a kifejező olvasást a felsőkben. Sokan 
a tanítók közt helytelennek ta r t ják ezt a meg-
különböztetést. Az ő véleményük szerint egy-
szerre kell a gyermeket a kétféle olvasásra 
megtanítani . Pedig i t t két különböző készség-
ről van szó, melyek különválasztása nagyon 
helyes. 

A folyékony olvasás feltétele az, hogy a gyer-
mek bizonyos lelki mechanizmusra tegyen 
szert. Ez a mechanizmus megkívánja a nyelv 
gyakorlat i ismeretét, formáinak felismerését, 
mondat tanának megszokását. A folyékonyan 
olvasott szöveget a hallgató megérti, a gondo-
latmenetet követni tudja , szóval behatol az író 
gondolatába. 

De a puszta megértés nem mindig elégséges. 
Az írók nemcsak gondolatokat akarnak közölni 
velünk, hanem érzéseket akarnak közvetíteni. 
Ezen érzések felkeltése már a kifejező olvasás 
feladata. Ha matematikai problémát vetünk 
fel, ha mérnöki jelentést teszünk, nevetséges 
volna olvasásunkba érzékenyebb hangokat 
belevinni, de ha valami megindító vagy heves 
hangú törvényszéki beszédet olvasunk, szenve-
délyesebb hangon kell szólnunk. Há t még ha 
oly irodalmi mű felolvasásáról van szó, mely-
nek lelkünk mélyéig kell lehatolnia. A kifejező 
olvasáshoz már nem elég a mechanizmus, ehhez 
bizonyos fokú spontaneitás, művészet, átélés 
kell. Aki még nem élt á t bizonyos érzelmeket, 
akinek lelke érzelmi benyomásokra nem fogé-
kony, az az ily olvasásra még nem képes. Innen 
van az, hogy a városi gyermek ezt a készséget 
korábban szerzi meg, mint a falusi. Benyomá-
sai élénkebbek (ha nem is mélyebbek), mint a 
falusi gyermekéi, nem nevelték őt olyan zárkó-
zottságra, mint amazt. 

Mivel a kifejező olvasás az egyéni érzelem 
érvényesülésének igen t ág teret nyit , sokkal 
változatosabb, mint az egyszerű folyékony ol-
vasás. Nincs két ember, ki — ha még oly szépen 
olvasnak is — egyformán hangsúlyozná ugyan-
azt a költeményt. I t t már az esztétika birodal-
mába lépünk, a művészet határán vagyunk. 

Innen van az, hogy nem minden olvasmány 
alkalmas a kifejező olvasás begyakorlására. 

Élénk jeleneteket, patétikus szónoklatokat, 
megindító történeti részleteket és főleg szín-
darabokat kell a gyermek kezébe adnunk, ha 
azt akar juk, hogy olvasásával a legkülönbözőbb 
érzelmeket fel t u d j a kelteni. 

(Manuel Général de l'instruction primaire. 
1924 május 17. 

Német lapokból. 

A német népiskola. 
Németországban több oldalról panaszok hal-

latszanak arról, hogy a népiskolák hanyatla-
nak, hogy a gyermekek olvasási, írási és szá-
molási készsége csökkent és erkölcsi magatar-
tásuk se megfelelő. Egyik ú jság szerint a ham-
burgi iskolák jók voltak, de a forradalom vív-
mányai mindent megsemmisítettek. A város 
közoktatásának vezetője Drezdában a maga-
sabb iskolák vezetőit megkérdezte, hogy meg-
figyelték-e, hogy a népiskolák munká jának 
eredménye kedvezőtlen vagyis a korábbi állapo-
tokhoz képest visszaesést muta t az elemi kész-
ségekben, a ra jzban, a gondolatok szóbeli és 
írásbeli formás kifejezésében, az ítélésben és az 
értelmi erők iskolázottságában, a rendben, fe-
gyelemben, az iskolai és házi feladatok meg-
oldásában és hogy hallottak-e panaszokat a 
szülőktől gyermekük ki nem elégítő előmene-
telére vonatkozóan? 

A Kemnitzer Allgemeine Zeitung március 
8-án a szász népiskola összeomlásáról ír. 

Sok szemrehányás éri a játék- és munka-
iskolákat, mivel nem adnak „igazi pozitív is-
mereteket". 

Az elhangzó kr i t ikák az Allgemeine Deutsche 
Lehrerzeitung szerint azonban nem mind ered-
nek a javítás vágyából s nem mind tárgyila-
gosak. Rendszerint nem vizsgálják a kérdést 
mindenféle összefüggésében és nem ku ta t j ák 
az itt-ott észlelhető visszaesés mélyebb okait. 
Nem veszik számításba azokat a testi, szellemi 
és erkölcsi tekintetben súlyos körülményeket, 
amik közé az i f j ú s á g a háború alat t és u t án 
került . A vizsgálatok ugyanis kimutatták, hogy 
a gyenge táplálkozás következtében az i f j ú s á g 
idegenergiája megcsökkent, ami a szellemi 
munkabírást és az iskolai tel jesí tményt kérlel-
hetetlenül leszállította. Az iskolaorvosok meg-
döbbentő adatokat közölnek a gyermekek egész-
ségi állapotáról. Szörnyűek azok a hatások, 
amiket a gazdasági viszonyok, az éhezés és a 
fényűzés, a pártküzdelmek és a testvérharcok 
tesznek a gyermekekre. Az iskolák a szén-
szünetek, a taní tás i eszközök pusztulása és 
h iánya stb. mia t t panaszkodnak. 

A jelenlegi állapotokat támadó, tárgyilagos 
érvekkel dolgozó ellenfelek közé lehet számí-
tani azokat, akik a munkaiskola ellen vannak 
és a régi iskolát kívánják vissza. Ezek azonban 
még nem tud ják tényekkel bizonyítani, hogy 
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az egészséges r e f o r m által á ta lakí to t t iskolák-
ból nem kerülnek ki a gyermekek n a g y testi 
és szellemi erővel, erős erkölcsi felelősség, és 
szociális érzéssel. Az ú j pedagógiai gondolatok-
nak tárgyi lagos ellenzőin kívül vannak azon-
ban olyanok, akik az iskolapolitikai és peda-
gógiai fejlődést nem az i f j ú ság ra és a nép 
egészére te t t hatásából , hanem személyes elő-
nyük vagy egy t á r sada lmi osztály szempont-
jából nézik. Az iskolának lehetővé kell 
ugyanis tennie, hogy minden gyermek, ki-
vétel nélkül, ha j lamainak és képességei-
nek megfelelő művelésben részesülhessen s 
hogy a közösség t ag j a iban levő ku l tú rener -
giák az összesség j avá ra kifej lődhessenek. A 
taní tóság azon van, hogy a kiválasztás kérdé-
sét megoldja s az iskolák és a nép műveltségi 
színvonalát emel je . Mikor a német tan í tóság 
a r r a törekszik, hogy az alsóbb rétegek szellemi 
és szociális művel tségét és minden t á r sada lmi 
osztály átlagos szellemi színvonalát emel je ; 
mikor a tehetségesek és a valamire h iva to t tak 
jobb és nagyobb értékelését k íván ja s a leg-

erősebb nevelő m u n k a által a személyiség te l -
jes kifejlesztését szolgálja; mikor a közösség: 
j a v á t szolgáló nagy tel jesí tmények és képessé-
gek elismeréséért száll síkra s e gondolatok 
megvalósítása és e célok elérése végett az 
iskolaszervezettel és az iskola belső életével 
szemben követelményeket áll í t fel, akkor meg-
van győződve, hogy a nép egészének derekabbá 
vá lásá t és a közösség erkölcsi tökéletesbülését 
szolgálja. A tan í tóság tudja , hogy még hosszú 
út vá lasz t ja el az iskola és a t an í tó eszményé-
től, de éppen azért dolgozik oly n a g y erővel és 
ki tar tással , hogy minél közelebb jusson a cél-
hoz. A negativ k r i t ikákka l és az önzésből szár-
mazó támadásokkal mit sem törődve, a jelennel 
és a jövővel szemben való te l jes felelősség-
érzettel, a neveléstudomány elveihez hűen, a 
lelkiismeret szavára hal lgatva halad a meg-
kezdett úton a szülők túlnyomó többsége á l ta l 
támogatva . 

(Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung. 1924 
m á j u s 9.) 

H Í R E K . 
Törvényjavaslat a tanítók, óvók és a nem állami tanárok 

ellátásának rendezéséről. 
Klebelsberg Kunó gróf kul tuszminiszter a 

nemzetgyűlés folyó évi m á j u s hó 28-iki ülésén 
nyú j to t t a be a tanítók, óvónők és nem ál lami 
tanárok el látásának rendezéséről szóló törvény-
javaslatot . A j avas la t megszünteti az Országos 
Tanítói N y u g d í j , és Gyámintézetet, ellenben az 
1914. évi X X X V I . t.-c. a l ap ján fennálló Orszá-
gos Nyugdí j intézete t a „nem állami tanszemély-
zet országos nyugdí j in tézete" elnevezés a l a t t 
rendszeresíti és kibővíti . Ennek kebelébe u t a l j a 
be a megszüntetet t nyugdí j in tézet körébe tar to-
zott nem állami taní tókat és óvókat. Intézkedik 
arról , hogy a feloszlatott intézetből az egyes 
ellátási díjak milyen nyugdíj intézetek te rhére 
folyósítandók. Így az állam által és a kezelése 
a la t t álló közalapokból fenn ta r to t t iskoláknál 
működött taní tók (óvók) részére folyósí tot t 
nyugd í j aka t az ál lamkincstárból, a MÁV isko-
lák nyugdí jasa inak nyugil létményeit a MÁV 
pénztárából, a többiekét ai most rendszeresí tet t 
nyugdíj intézet terhére folyósít ják. A ja-vaslat 
felhatalmazza a kormányt , hogy amennyiben a 
régi törvény módosí tására lenne szükség, azt 
rendeleti úton hajthassíai végre 

A törvényjavas la to t az indokolással e g y ü t t 
i t t közöljük egész ter jedelmében: 

1. 
1. Az 1875 : X X X I I . törvénycikkel létesí tet t 

„Országos Taní tói Nyugdí j - és Gyámintézet" 
1923. évi június hó 30-ával megszűnik. 

2. Az 1894. évi X X V I I . törvénycikkel létesí-
tett és az 1914 : X X X V I . törvénycikk rendelke-

zései a lapján fennál ló országos nyugdíj intéze-
tet, az el látásra jogosítottak körének a jelen 
törvény rendelkezései szerint való kibővítésé-
vel 1923. évi jú l ius hó 1-től kezdődő hatál lyal 
„A Nem Állami Tanszemélyzet Országos Nyug-
díj intézete" elnevezés a la t t kell fenntar tani . 

2. 
A megszüntetet t „Országos Taní tó i Nyugdí j -

és Gyámintézet" kötelékébe tar tozot t tanítók 
és óvók közül, 1923. évi júl ius hó 1-től kezdődő, 
hatál lyal , 

a) az állam vagy a kincstár által, vagy a ko r -
m á n y kezelése a l a t t álló közalapokból fenntar-
tot t tanintézeteknél tényleges alkalmazásban 
álló tanítók és óvók az 1912 : LXV. törvénycikk 
rendelkezései alá-, 

b) a magyar k i rá ly i á l lamvasutak vagy a 
m a g y a r királyi á l l ami vasgyárak által fenn-
t a r to t t tanintézeteknél tényleges a lkalmazás-
ban álló tanítók és óvók „A Magya r Kirá ly i 
Államvasutak N y u g d í j i n t é z e t é i n e k kötelé-
kébe-, 

c) az a) és b) pontok alat t fel nem sorolt tan-
intézeteknél tényleges alkalmazásban álló ta-
nítók és óvók — a felmentet t iskolafenntar tók 
külön nyugdíj intézeteibe tartozó tanítók és, 
óvók kivételével — „A Nem Állami Tansze-
mélyzet Országos Nyugdíj intézeté"-nek kötelé-
kébe tartoznak. 

3. 
1. A megszüntetet t „Országos Taní tó i Nyug-

díj- és Gyámintézet" terhére a je len törvény 
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életbelépésének időpontjában már ellátásban 
részesülő nyugdíjasok, özvegyek és árvák 
közül; 

a) azoknak az ellátási díjait akik nyugaloni-
bahelyezéztetósük (özvegyeknél a fér j , árvák-
nál az a tya elhalálozásának) időipontjában az 
állam vagy a kincstár által, vagy a kormány 
kezelése alat t álló közalapból fenntar to t t tan-
intézetnél teljesítettek utoljára szolgálatot, az 
államkincstár (a vallás- és közoktatásügyi 
tárca) terhére, 

b) azoknak az ellátási díjait, akik nyugalom-
bahelyeztetésük (özvegyeknél a fér j , árváknál 
az atya elhalálozásának) időpontjában a ma-
gyar királyi államvasutak vagy a magyar ki-
rályi állami vasgyárak által fenntar tot t tanin-
tézetnél teljesítettek utol jára szolgálatot „A 
Magyar Királyi Államvasutak Nyugdíjintéze-
té"-nek terhére, 

c) azoknak az ellátási díjait, akik nyugalom-
bahelyeztetésiik (özvegyeknél a férj , árváknál 
az atya elhalálozásának) időpontjában nem az 
a) és b) pontok alatt felsorolt tanintézetnél tel-
jesítettek utol jára szolgálatot, „A Nem Állami 
Tanszemélyzet Országos Nyugdíj intézetéinek 
terhére kell az 1923. évi július hó 1-től, illetőleg 
amennyiben az ellátási díj későbbi időponttól 
kezdve folyósíttatott, ettől a későbbi időponttól 
kezdve folyósítani és elszámolni. 

2. A jelen szakaszban említett nyugdíjasokra, 
özvegyekre és árvákra nézve továbbra is az 
1875: XXXII . , illetőleg az 1891: X L I I I . tör-
vénycikk összes határozmányai maradnak ér-
vényben. A jelen szakaszban említett és az 1923. 
évi június hó 30-a u tán elhalt nyugdíjasok öz-
vegyeinek és árváinak ellátását azonban az 
állami alkalmazottaknak, a magyar királyi 
ál lamvasutak ! alkalmazottainak, illetőleg a 
nem állami tanszemélyzetnek ellátását szabá-
lyozó határozmányok alapján kell' megállapí-
tani és pedig aszerint, hogy az elhalt fér j , ille-
tőleg a tya a jelen szakasz első bekezdésének a), 
b) vagy c) pontjában említett tanintézetnél 
teljesített utol jára szolgálatot. 

4. 
1. A megszüntetett „Országos Tanítói Nyug-

díj- és Gyámintézet" bevételeiről és kiadásairól, 
az 1875 : X X X I I . törvénycikk 46. §-ában emlí-
tett évenkinti kimutatások helyett, az 1916. évi 
július hó 1-től 1923. évi június hó 30-ig terjedő 
időre vonatkozólag összevont kimutatást kell 
készíteni és. ezt az 1925. évi június hó 30-ig a 
nemzetgyűlés elé kell terjeszteni. 

2. A megszüntetett „Országos Tanítói Nyug-
díj- és Gyámintézet" javára az 1923. évi június 

hó 30-ig terjedő időre még esedékes járulékok 
behaj tása és az államkincstárral leendő elszá-
molás után esetleg mutatkozó készpénz, ingó 
vagy ingatlan vagyon „A Nem Állami Tansze-
mélyzet Országos Nyugdíjintézeté"-t illeti meg. 

5. i 
Felhatalmaztatik a kormány, hogy az 1914 : 

X X X V I . törvénycikknek módosítása, illetőleg 
kiegészítése iránt, — amennyiben az elkerül-
hetetlenül szükséges, az érvényben lévő törvé-
nyes rendelkezésektől eltérően is — az 1923. évi 
júl ius hó 1-től számítandó hatállyal rendeleti 
úton intézkedjék. 

6. 

Az 1868 : X X X V I I I . törvénycikk 140. az 
1907 : XXVII . törvénycikk 2. §-a ötödik és ha-
todik bekezdésének a félévi ellátásra vonati-
kozó része és az 1923 : XXXV. törvénycikk 20. 

— továbbá— a jelen törvény 3. szakaszá-
nak 2. bekezdésében említett kivétellel az 1875 : 
X X X I I . és az 1891 : XLII I . törvénycikk 1923. 
évi júl ius hó 1. napjától kezdve hatályukat 
vesztik. 

7. 
Ez a törvény kihirdetése napján lép életbe és 

végrehaj tásával a it l kir. vallás- ós közokta-
tásügyi miniszter bízatik meg. 

Indokolás. 
Az elemi népiskolai tanítók és óvók nyugdíj-

ügyét eddig az 1875. évi X X X I I . és az azt ki-
egészítő 1891. évi XLI I I . törvénycikk szabá-
lyozták. Ezek a törvénycikkek azonban már el-
avul tak s revíziójuk már régóta megoldásra 
vár. A rendezést szükségessé teszi egyrészt az 
a körülmény, hogy érvényt kell szerezni an-
nak a törvényes álláspontnak, hogy az állami 
tanító — állami tisztviselő, aki nyugdí j szem-
pontjából az állami nyugdíjtörvény rendelke-
zései alá sorolandó, de szükséges e rendezés más-
részt azért is, mer t ugyanakkor, amikor az 
állami tanítók a sok tekintetben kedvezőbb ál-
lami nyugdíj törvény alá kerülnek, gondos-
kodni kell a nem állami tanítók nyugdíjügyé-
nek hasonló rendezéséről is. 

Legcélszerűbb megoldási módul az ezen ja-
vaslatnál érvényre is jut tatot t az az eljárás 
kínálkozott, hogy midőn az állami tanítók az 
1912. évi LXV. törvénycikk alá soroltatnak, 
ugyanakkor a nem állami tanítók az állami 
nyugdíjtörvényhez hasonló kedvezményeket 
biztosító 1914. évi X X X V I . törvénycikk ha-
tálya alá osztatnak be. 

Ez által biztosítható a tanítók részére is az, 
hogy: 

a) az özvegy már a fé r j 5 évi szolgálata utáu 
nyugdí ja t kap, 

b) az árva 24 éves korig kapja a nevelési já-
rulékot, sőt a nyomorék gyermekek azontúl is 
(életjáradék címén), 

ftfl ¥T"7¥PfT' ^b?api°íba
a„leSoi KISS PÁL méznagykereskedö & . BUDAPEST, VII, Wesselényi-u. 1. (Károly-körút sarok, bazárépület.) 
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c) a hátrahagyottaknak temetési járulék is 
biztosíttatik, 

d) a 21, illetve 20 életév betöltése előtti szol-
gálat is figyelembe vétetik abban az esetben, 
ha egyéb feltételek (szabályszerű alkalmazás, 
állam/polgárság, képesítés) megvannak, 

Az 1. §-hoz. 
Ez a szakasz rendelkezik az országos tanítói 

nyugdíj- és gyániintézet megszüntetéséről és 
arról, hogy a nem állami tanári nyugdíjintézet 
jövőben mint a nem állami tanszemélyzet or-
szágos nyugdíjintézete tartatik fenn. 

A 2. §-hoz. 
Ez a szakasz a megszűnt országos tanítói 

nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe tartozott 
és ez idő szerint is tényleges szolgálatot telje-
sítő tanítók jövő ellátásáról rendelkezik. 

A 3. §-hoz. 
Ez a szakasz arról intézkedik, hogy a meg-

szűnt országos tanítói nyugdíj- és gyámintézet 
terhére nyugellátást (nyugdíjat, özvegyi vagy 
árvaellátást) élvezőknek jövő nyugellátásáról 
miként történik gondoskodás. 

A 4. §-hoz. 
Az országos tanítói nyugdíj , és gyámintézet 

központi személyzete a kommün alat t tétlen-
ségre volt kárhoztatva. Ehhez járul t az, hogy 
egyes területrészek elcsatolása következtében 
az ottani állampénztárakkal való érintkezés is 
megszakadt s csak hiányos zárszámadás lett 
volna készíthető. Később a hónapról-hónapra 
ismétlődő nyugdíjrendezés oly nagy munkát 
rótt a számvevőségre, hogy az egyes évi szám-
adások lezárása kellő időre nem történhetett 
meg. De az évi számadások külön-külön leendő 
bemutatása a nyomdaárak nagy emelkedése 
következtében indokolatlan nagy terhet is rótt 
volna az amúgy is anyagi nehézségekkel küzdő 
nyugdíjintézetre s bár a zárszámadás 1918. évi 
június 30-ig terjedőleg készen van, a nemzet-
gyűlés felhatalmazását kérném ahhoz, hogy az 
1916/17. és az 1917/18. évi zárószámadások ada-
tai, nemkülönben az azt követő 5 évi időtartam 
alatti változtatásokat feltüntető jövedelmi és 
tehertételek egy kimutatásba foglaltan legye-
nek elkészíthetők és az 1925. év június hó 30-ig 
a nemzetgyűlésnek bemutaitlandók. Tájékozta-
tásul megjegyezni bátorkodom, hogy a tárca 
zárszámadások hasonló, több éves összevoná-
sára az 1920. évi XXVII . törvénycikk adott fel-
hatalmazást. 

A megszüntetett „Országos Tanítói Nyugdíj-
és Gyámintézet" vagyona értékpapírokból, in-
gatlanokból és ingókból állt. Ingat lanai a bu-
dapesti V. Hold-utca 17. számú ház, a debreceni 
és kecskeméti országos árvaházak épületei, a 
Magyarországtól elcsatolt területen fekvő csízi 
gyógy ház, míg ingóságait a felsorolt épületek 
felszerelései alkotják. Minthogy a nem állami 
tanítók nyugdíj terhét és a volt" tanítói árvaház 
további fenntar tását az, 1914. évi XXXVI . tör-
vénycikk aapján fennálló nyugdíjintézet veszi 
át, indokoltnak vélem, hogy az árvaházi épü-
letek és a megszűnt Tanítói Nyugdíj- és Gyám-
intézet esetleges tökemanadványa ezt a nyug-
díjintézetet illesse. 

Az 5. §-hoz. 
Az 1914. évi X X X V I . törvénycikk annak ide-

jén az állami nyugdíjtörvény kedvező intéz-

kedéseinek figyelembevételével készült, de nem 
terjesztetett ki egyes oly alkalmazottakra, 
akikhez hasonló állást betöltő állami alkalma-
zottak nyugdíjjogosultak. Nem birnak pl.: 
nyugdí j ra való igénnyel ez idő szerint a 
tanítóképzőintézeteknek tanári vagy tanítói 
oklevéllel bíró nevelői, nevelőnői, a fő- és kö-
zépiskolák altisztjei, az internátusi (árvaházi) 
altisztek. Ügy ezeket, mint az alább felsoro-
landó kérdéseket a kormány rendeleti úton 
óha j t j a szabályozni. Ezek a kérdések a követ-
kezők: 

1. a megszüntetett „Országos Tanítói Nyug'-
díj- és Gyámintézet" köteles tagjaival szemben 
már igazoltnak minősített szolgálati megsza-
kítások biztosítása, 

2. a theol. akadémiák tanárainak lelkészi évei, 
3. a tanítói nyugdíjintézet kötelékébe már fel-

vet t hitoktatók nyugdíj jogosultságának to-
vábbi biztosítása, 

4. nyugdíj folyósítása méltányosságból állás-
vesztés — azon helyről való elmozdítás — / 
esetén, 

5. a beszámítható javadalom mértéke, 
6. az alkalmazottak és a fenntartók hozzá-

járulásának mérve, 
7. az országos árvaház fenntartásának terhe, 
8. a temetési járulék nagysága, 
9. a megszűnő felekezeti jogakadémiák alkal-

mazottainak azonnal végelbánás alá vonha-
tása, 

10. a 30 év alapján nyugdíjazott tanárok lak-
bérnyugdíja, 

11. a nyugdíjintézet kezelési költségei kap-
csolatban az állami hozzájárulás mértékének 
az állami költségvetésben leendő megállapítá-
sával. 

A 6. §-hóz. 
Ez a szakasz a tanítók (özvegyek, árvák) 

nyugellátására és az özvegyek félévi ellátására 
vonatkozó s eddig érvényben volt azokat a tör-
vényeket — törvényszakaszokat — sorolja fel, 
amelyekben foglalt íendelkezések a jelen tör-
vénnyel egyidejűleg hatályukat vesztik. 

A 7. §-hoz. 
Ez a szakasz a hatálybalépésre és a végre-

ha j tás ra vonatkozó íelhatalmazást tartal-
mazza. 

Budapest, 1924 május hó 28-án. 
Gróf Klebelsberg Kunó s. k. 

vallás- és közoktatásügyi miniszter. 

Békefi Rémig meghaít. 
Békefi Rémig, a zirci, pilisi, pásztói és szent-

gotthárdi egyesített ciszterci apátságok feje, 
Egerben, ahol a rendház vizsgálata alkalmából 
időzött, május 21-én meghalt. Az elhunyt apát, 
aki a ciszterci-rend újabbkori életének egyik 
legkimagaslóbb a lakja volt, 1858-ban született 
a veszprémmegyei Hajmáskéren. Középiskolai 
tanulmányai után 1874-ben lépett a ciszterci-
rendbe, amelynek 1881-ben lett felszentelt tagja . 
Tudományos készültségével csakhamar a ma-
gyar művelődéstörténet kikutat lan területei 
felé fordul s 1899 ben már a budapesti egyete-
men a művelődéstörténet magántanára, 1899-ben 
pedig nyilvános rendes tanára lett. Hatalmas 
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tudományos működését főleg ekkor fej t i ki. 
Meg í r j a a pilisi apá t ság történetét , majd a 
m a g y a r művelődéstörténet nagy monográfiáit 
a d j a közre. Tan í tványa i közül egész sereg ki 
váló történetírót nevelt, köztük első he-
lyen kell említenünk gróf Klebelsberg Kunó 
val lás , és közoktatásügyi minisztert is. Mint 
apát , a legnehezebb körülmények között kor-
mányozta r end jé t . Nevéhez nagy alapítások 
fűződnek: a fővárosban megalapí t ja a rend 
ötödik középiskoláját és a kelenföldi Nagy-
boldogasszony plébániát . 

A beszentelést, amely az apátság főbejára tá-
nál folyt le, Kránitz Ká lmán felszentelt püspök 

végezte. Az apátsági énekkar gyászdala után 
a ko rmány képviseletében megjelent Klebels-
berg K u n o gróf vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter, az e lhunyt Békeíi Rémig apá t egykori 
t an í tványa mondott búcsúztató beszédet. 

— A magyar ki rá lyi kormány koszorújá t 
hoztam el — úgymond —, mint tanúje lé t a 
mélységes kegyeletnek és a szomorú gyász-
nak, amely ma minden jó magyar ember lel 
két betölti. Keresztényi kötelességünk bele-
nyugodni a Gondviselés végzésébe és nem 
szabad csüggednünk, bármilyen nagy a mi 
veszteségünk, akik a magya r haza új jáépí té-
sének magasztos munká j ában fáradozunk. 
Ebben a munkában nagy jellemekre, nagy 
emberekre van szükség és a boldogult ilyen 
nagy férfiú volt. Az ő érdeklődése az ál landó 
értékek felé fordult, művelődésünk tör ténetét 
ku ta t t a és megmutat ta , hogy ez a kis m a g y a r 
nemzet mennyivel gyarap í to t t a a vi lág kul-
t ú r á j á n a k históriáját . Ezután méltat ta az el-
hunyt zirci apátot, mint históriai kutatót , 
mint t a n á r t és mint szerzetest, kiemelte érde-

meit a rend fejlesztése terén és olyannak jel 
lemezte, aki a növendékek lelkébe mindenkor 
az emberi nagyság i ránt való tiszteletet ne-
velte bele. — Búcsúztató beszédét a kultusz-
miniszter e szavakkal fejezte be: — Nemes 
hazafi, nagy tudós, volt professzorom, Békeíi 
Eemig — Isten veled! 
A miniszter u tán Négye sy László, a Magjai-

Tudományos Akadémia és a P á z m á n y Péter 
Tudományegyetem részéről búcsúztat ta az el-
huny ta t , mire a koporsót bevitték az apátsági 
templomba és díszes ka ta fa lk ra helyezték. Ez-
után következett az iinnepies rekviem, amelyet 
Kránitz Ká lmán fölszentelt püspök mondott 
nagy segédlet tol. 

A cisztercita-rend budai rendházának fölkéré-
rére S'chioppa Lőr inc pápai nuncius a zirci te-
metéssel egyidejűen rekviemet pontifikált a bu-
dapest i ménesi-úti templomban. A rekviemen a 
rendház t ag ja inak vezetésével a budai Szent 
Imre-főgimnázium i f jú sága is megjelent . 

A t a n á r k é p z é s r e f o r m j a . 
— A kultuszminiszter javaslata. — 

Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatás 
ügyi miniszter a nemzetgyűlés m á j u s hó 28-i 
ülésén nyú j to t t a be a középiskolai tanárok 
képzéséről és képesítéséről szóló tö rvényjavas-
latot. 

A tö rvényjavas la t a magyar tudományegye-
temek mellett egy-egy középiskolai tanárképző-
intézetet szervez, részletes intézkedéseket tar-
talmaz továbbá ezen intézetek vezetésére vonat-
kozólag. Élükön az elnök áll, mellette megfelelő 
számú nyilvános egyetemi rendes, illetőleg 
rendkívül i tanárból a lakí to t t igazgatótanács 
működik. Az igazgatótanácsot meghatározot t 
idő ta r tamra a kultuszminiszter nevezi ki. A 
tanárképző-intézet t anár i testülete az egyete-
meknek aina rendes és rendkívüli tanáraiból 
áll, akik az igazgatótanács megbízása a l ap ján 
előadások és gyakor la tok ta r tására vállalkoz 
nak. Kíviilök az intézet igaiZgatótanácsának ja 
vas la tá ra a kultuszminiszter előadókul alkal-
mazhat a szükséghez képest egyetemi magán-
tanároka t és más főiskolai és középiskolai taná-
roka t is. 

A törvényjavas la t módosít ja a középiskolai 
t a n á r s á g képesítésére vonatkozó régebbi tör-
vényjavasla tot . Megál lapí t ja , hogy képesítést 
csak az nyerhet , aki igazolja, hogy szabály-
szerű egyetemi vagy műegyetemi tanu lmányai 
során a középiskolai tanárképző-intézetnek 
négy éven át volt t a g j a és ez alatt az idő a la t t 
az előadásokon és a gyakorlatokon eredménye-

BSEORj MŰFOG, 
plombák, fogtisztítás 

•utányos árban a ta-
nítóság régi, elismert 
fogászati intézetében 

FENYVESI MENYHÉRT 
Budapest, IX. Ráday-utca 5. (Kálvin=tér mellett). 
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sen vett részt. Módosítja a régi törvényt az ú j 
javaslat abban az irányban is, hogy minden 
tanárjelölt kivétel nélkül kimutatni tartozik, 
hogy a főiskolai tanfolyam elvégzése után még 
legalább egy évet valamely nyilvános közép-
iskolában, elsősorban pedig a tanárképző-inté-
zettel kapcsolatos gyakorló-középiskolában töl-
tött. A tanárképző-intézetek székhelyén gya-
korló-iskolákat á l l í t t ta t fel a javaslat . Addig 
is, míg ilyen iskolákat felállíthatnak, a hely-
beli középiskolák fenntartói kötelesek meg-
engedni, hogy középiskoláikat a gyakorlati 
tanárképzés céljaira igénybe vehessék. Intéz-
kedik a törvényjavaslat arról is, hogy a tanár-
képző-intézetek székhelyén egy-egy internátust 
állítsanak föl. 

A középiskolai tanárokat állami vizsgáló-
bizottságok képesítik és ezek a bizottságok a 
magyar tudományegyetemek székhelyein mű-
ködnek. A törvényjavaslat szabályozza a tanár-
vizsgáló-bizottság szervezetét és működését. 
Aki középiskolai tanárképesítést akar szerezni, 
a következő követelményeket kell teljesítenie: 
köteles a gimnáziumi, reálgimnáziumi, illetőleg 
reáliskolai érettségi vizsgálat letevése után va-
lamelyik magyar tudományegyetem bölcsészet-
tudományi karán mint rendes hallgató és mint 
az egyetem mellett fennálló tanárképző-intézet 
tag ja a szabályszerű négyéves tanfolyamot el-
végezni és legalább két középiskolai tantárgyat 
tanulmányozni, a szaktárgyakon kívül köteles 
tanulmányozni a tudományegyetemen, illetőleg 
a képzőintézetben a magyar irodalomtörténetet, 
kapcsolatban a magyar művelődéstörténettel, 
továbbá lélektant, logikát, etikát és a filozófia 
történetét, valamint a nevelés- és az oktatás-
tant és azok történetét. 

A kultuszminiszter a tanárvizsgáló-bizottsá-
gok elnökének és a tanárképző-intézetek igaz-
gatótanácsának meghallgatása u tán külön ren-
deletben fogja szabályozni azt is, hogy az egyes 
szaktárgyakból vizsgálatrabocsátásnak és ké-
pesítésnek milyen előzetes tanulmányok a fel-
tételei. 

A megszervezett tudomány. 
— Magyary Zoltán dr. t i tkár i jelentése. — 

A Tudományos Társulatok és Intézmények 
Orsz. Szövetsége, mely mult év áprilisában ala-
kult meg, tegnap a Tudományos Akadémia 
heti üléstermében tartotta első rendes köz-
gyűlését, amelyen jelen voltak: Balogh Jenő, 
Teleki Pál gróf, Nagy Ferenc, Concha Győző, 
Gévay-Wolff Nándor, Nagy Árpád, Hóman 
Bálint, Csánki Dezső, Petrovics Elek, Végh 
Gyula, Pauler Ákos, Szinyei József, Domanov-
szky Sándor, Fröhlich Izidor, Timon Ákos, 
Mauritz Béla, Korányi Sándor báró, Némethy 
Géza, Gombócz Zoltán, Reiner János, Orsós 
Ferenc, Szentpétery Imre, Fejér Lipót, Ál-

dás sy Antal, Kuzsinszky Bálint, Gorka Sándor, 
Scipiádes Elemér, Horánszky Dezső, Hodinka 
Antal, Gyomlay Zsigmond, Buday László, Zelo-
vich Kornél, Rados Gusztáv, Kollányi Ferenc, 
Lukinich Imre és még számosan a tudományos 
társulatok képviseletében. 

Czakó Elemér elnök az ülés megnyitásakor 
a Szövetség szerepét és célját röviden összefog-
lalta és utalt Klebelsberg Kunó gróf vallás, és 
közoktatásügyi miniszternek a Szövetség mű-
ködése i ránt való jóakaratára és nagyértékű 
támogatására. 

Ezután Magyary Zoltán dr. osztálytanácsos 
a tőle megszokott alapossággal terjesztette elő 
ti tkári jelentését. Ebben utal t a Szövetség 
megalakulásának előzményére, ma jd foglalko-
zott a Szövetség nyomdájának létesítésével. A 
nyomda megalapítása után egyre általánosabb 
lett a meggyőződés, hogy a tudományos társu-
latok tömörülését is intézményesen kell bizto-
sítani. E törekvés alapján alakult meg egy év 
előtt a Tudományos Társulatok és Intézmé-
nyek Orsz. Szövetsége, mint önálló jogi sze-
mély, melynek ma 42 tudományos társulat és 
intézmény tartozik a kötelékébe. 

A szövetség célja tagjai közösen jobban ki-
elégíthető anyagi érdekeinek gondozása és a 
tudományos munka érvényesítését elősegítő 
anyagi eszközöknek előteremtése. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a tudományos folyó-
iratok céljaira az állami költségvetésben ren-
delkezésre álló hitelt a szövetség ú t j án osztotta 
fel. A szövetség azonkívül számolva azzal, 
hogy az államsegély a tudományos folyóiratok 
megjelenésének állandó forrása nem lehet, 
igyekszik a tagtársulatok egyéb forrásból 
származó bevételeinek a háború előtti a rányra 
való fokozását alkalmas módokon elősegíteni 
és a társadalom felvilágosítása ú t ján a szövet-
ség céljainak anyagi támogatását is elérni. E 
végből a maga nagyobb apparátusával és ere-
jével a tudományos folyóiratok propagandájá-
nak szervezését kezébe vette és a tudományos 
tagtársulatok adminisztrációját is hajlandó 
azok költségeivel együtt átvenni, a mi által 
azoknak jelentékeny anyagi értékű segítséget 
is nyújt. 

A szövetség legfőbb támasza a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter megértésén kívül 
most is a Tudományos Társulatok Sajtóválla-
lat r.-t. Tárgyalások folynak aa Egyetemi 
nyomdával való egyesítésről, a mi által a szö-
vetség céljait nagyobb mértékben kielégítő 
nyomda jöhetne létre. 

A t i tkári jelentés azonkívül beszámol arról, 
hogy a TÉBE a szövetség ú t j án 100 milliós 
adományt ju t ta to t t a tudományos társulatok-
hoz és intézményekhez és hogy a többi gazda-
sági tényezők részéről is van adományokra 
kilátás. 

Dr. PAJOR SZANATÓRIUM ÉS VÍZGYÓGYINTÉZET 
I D E G < , B É L B E T E G E K , Ü D Ü L Ő K G Y Ó G Y ; 
H E L Y E , D I É T Á S K Ú R Á K , G Y Ó G Y T O R N A . 

BUDAPEST, VIII. KERÜLET 
VAS-UTCA 17. SZ. ALATT. 

S E B É S Z E T , U R O L O G I A , 
S Z Ü L É S Z E T , O R T O P É D I A 
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A Magyar-Holland Társaság 
tanügyi szakosztálya. 

— Az elemi iskolai szakosztály megalakulása. — 
Folyó évi május 23-án alakult meg a Ma-

gyar-Holland Társaság tanügyi szakosztályá-
nak elemi iskolai alosztálya. A gyűlést Körösi 
Henrik, az összes tanügyi szakosztályok elnöke, 
nyitot ta meg lelkesítő és tájékoztató beszéd 
kíséretében. Ennek elhangzása után fölkérte 
Mosdóssy Imre miniszteri tanácsos, székesfő-
városi királyi tanfelügyelőt az elnöki szék és 
Móra László székesfővárosi tanítót a jegyzői 
tisztség elfoglalására. 

Az elnöklés átvétele u tán Mosdóssy Imre kö-
szönetet mondott a Magyar-Holland Társaság-
nak az iránta megnyilvánult bizalomért és is-
mertetve a nevezett tá rsaság által 1924. május 
23-án elfogadott szakosztályi programmot, az 
elemi iskolai alosztály feladatait ekként je-
lölte ki: 

A) Az általános feladatkörhöz alkalmazkodva, 
az alosztály első teendője a kölcsönös tájékozó-
dás az egész elemi népiskolai oktatásügy terü-
letén. 

A kölcsönös tájékozódásnak három ágazata 
van. 

a) Magyarország elemi oktatásügyének meg-
ismertetése Hollandiával. 

bj A hollandiai népoktatás megismertetése 
ránk nézve. 

c) A két oktatásügy állapotának összehason-
lítása, az összehasonlítások eredményeinek is-
mét kölcsönös ismertetése és értékesítése. 

Az utóbbi munkának 1. tudományos és gya-
korit! pedagógiai alapon álló kritikai jellegű-
nek kell lenni, és éppen azért, hogy annak 
mindkét ország kölcsönösen hasznát vehesse: 
2. oly formában kell történnie, hogy az ered-
mények alkalmas módon azoknak az intéző-
köröknek, esetleg végrehajtó, felügyelő, irányító 
köröknek kezébe juthassanak, akiknél azoknak 
az illető ország népoktatási munkájában való 
érvényesítése lehetővé válik. 

Ba) A kölcsönös tájékozódás első pont jára 
nézve az eljárás volna: a magyar iskolaszerve-
zetet magábanfoglaló ismertetés összeállítása, 
mely tartalmazná: 

aj A népoktatási (68: X X X V I I I . és 1921. évi 
XXX.) t.-cikkek rövid ismertetését (esetleg 
magukat a törvényeket). 

P) Az 1905-i tantervet és Utasítást. 
•f) A tanterv végrehaj tása körül történt fon-

tosabb rendelkezéseket, kiegészítő, pótló intéz-
kedéseket. (Egészségügyi, gazdasági oktatás; 
anya- és csecsemővédelem, alkohol és tuberku-
lózis-ellenes taní tásra vonatkozók stb.) A mód-
szeres munka fejlesztésére irányuló dolgok. 
Budapesti Helyi Tanterv; budapesti tanítási 
vázlatok készítése. Iskolai kirándulások; isko-

lai múzeumok gyűjtése. Népiskolai szemléltető 
képek. Történelmi szemléltető képek. Tankönyv 
jegyzékek. I f júsági könyvtárak. Népkönyvtá-
rak jegyzékei. I f júság i ünnepségek típusainak 
ismertetése; a szociálpedagógiai intézmények, 
ezek i rányí tó elvei és az idevágó fontosabb 
rendelkezések. 

b) Iskoláink főbb vonásokban való statisz-
tikai ismertetése; ennek kapcsán természetesen 
a) tanulmányi eredmények feltüntetése, b) is-
kolafenntartók, c) tagoltság, d) osztályok, ezek 
népessége, e) tanítók száma (férfi, nő), f ) az 
iskolafenntartási terhek, ezek megoszlása do-
logi és személyi szükségletekre. Külön a szé-
kesfővárosra vonatkozó statisztika. Különös 
gonddal dolgozandó ki annak a kultúrveszte-
ségnek a statisztikája, amelyet a t r ianoni béke 
miatt szenvedtünk; föl kell tárnunk azokat a 
hatalmas, nagyértékű kultúralkotásokat , melye-
ket az elszakított területeken végeztünk, ame-
lyek szomszédainknak ölébe hullottak s ame-
lyeket azok nemcsak tovább fejleszteni, de még 
megtar tani sem lesznek képesek. 

e) Az iskolai hatóságok. Különös tekintettel 
a tanfelügyeletre. Egyesületek. 

Bb) A második b) a la t t i pontra nézve a ma-
gyar tanügyi köröknek, a magyarországi ta-
nítóegyesületek szövetségének, továbbá a buda-
pesti tanítótestületnek, — természetesen kor-
mányengedelemmel csatlakoznia kell a Bureuu 
Internationale-hoz, és a Ba) alatti összegyűj-
tött anyagot esetleg oda is megküldeni. 

Mindenesetre azonban ez adatokat a b) mel-
lékleten leadott címmel — (A. Rienks-szel Hoof-
dinspecteur van hat Lag. Onderwijk te den 
Haag.) kell megismertetni vagy esetleg más, 
innen nyerendő címekkel. 

Második lépés a Bb) szempontjából, hogy a 
most jelzett címektől egyelőre a Ba) alatti 
adatok csereadatait kér jük. 

C) Ez utóbbi adatok beérkezése után 
következnék a krit ikai összehasonlító munka, 

illetőleg az adatok feldolgozása. 
Ez összehasonlító munka természetesen kellő 

munkamegosztás melett volna elvégzendő. 
Már most e munkaprogramul megvalósítá-

sát megelőzően, — mert hiszen ez elég nagy 
körültekintést igényel s hosszabb időt igénylő 
munka leszen —, lehetne arról is szó, hogy 
ennek a teljes programmpontnak először csak 
egy része' lenne megvalósítandó: és a legfon-
tosabb lépések, illetőleg kérdések tétetnének fel 
a hollandiai tanulmányi felügyelők, tanügyi 
körök előtt. 

Ez az első kérdés az volna, hogy elkérnők 
először a népiskolai törvényt és az elemi iskolai 
tantervet és, ha vannak — bizonyára vannak — 
nagyobb városoknak helyi tanterveit ; ugyan-
ezeket az adatokat adnók mi is. Ez a két alap-
vető dolog belevilágít a népiskola feladataiba 

| és abba, hogy Hollandiában, illetőleg nálunk 

m ű l é p s , kaptár , s t b . " z ü k s é g l e t é t e l ő n y ö s nap i á r o n s z á l l í t j a , á r j e g y z é k e t i n g y e n k i i l d 
mézet, v i a s z k o t , s o n k o l y t , s o n k o l y s a l a k o t l e g m a g a s a b b napi á r o n v á s á r o l 
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az elemi oktatás az állami feladatok közt mely 
helyen áll és mi a fő jellemvonása. Az egész 
iskolaszervezet voltaképen ezen az alapvető 
rendelkezések végrehajtásának biztosításán 
dolgozik. Ezek a dolgok esetleg a további lépé-
sekhez is irányt adhatnának. Mindenesetre 
célszerű volna a Holland-Mag yar Társaság 
programmját az illetékes holland körökkel kö-
zölni és őket velünk együttműködésre föl-
kérni. 

A Bb) pont értelmében szerzendő adatok, 
valamint már az előzetesen a C) pont szerint 
begyűjtendő adatokból már most gondoskodni 
kellene egy-két cikk, esetleg cikksorozat közre-
bocsátásáról, amely — neves pedagógiai írók 
tollából — alkalmas volna arra, hogy a magyar 
pedagógiai világ, de esetleg a nagyközönség ér-
deklődését is rá i rányí taná Hollandia népokta-
tásügyének sajátosságaira és fejlettségi fo-
kára. 

ITgyanily értelemben lehetne Hollandiából a 
B) pont utolsó bekezdésében megjelölt címer 
egy-két címet kérni oly pedagógiai írókról, aki-
ket viszont Hollandiában ily, — a magyar vi-
szonyokat ismertető cikkek í rására lehetne föl-
kérni. 

Ugyanily cikksorozat volna írandó a hollan-
diai családi nevelésről és vallásos nevelésről, 
arról a nagy, mély, intenzív nevelő munkáról, 
mely Hollandia családi erényeit, mély vallásos 
hitéletét évszázadok óta kifejlesztette és ezzel e 
népet — minden népek által ambicionálandó 
legmagasabb kul túrfokra emelte. A családi és 
vallásos nevelés lényegét aztán, — mint minden-
esetre tanulságos dolgot — megfelelő módon, az 
iskolák sziiöi értekezletein is értékesíteni le-
hetne és kellene. 

Az egymás i rán t i rokonérzés ébresztésére 
szolgálhatna a magyar népiskolai élet ama me-
todikai, didaktikai ós pedagógiai életnyilvánu-
lásainak összegyűjtése, amelyeket máris provo-
kált az a hála, mellyel Magyarország a gyer-
mekeivel szemben tapasztalt megértő jóindu-
latért érez s amely kifejezést talál a földrajzi 
oktatásban, amelyet össze lehetne gyűjteni a 
fővárosi iskolák tanulóinak füzeteiből; de egyéb 
tárgytanítás körében is találnánk erre ada-
tokat. 

D) Az ünnepélyek, felolvasások rendezése ne-
hezebben valósítható meg, de meg lehet kez-
deni és pedig úgy, hogy a Holland-Magyar Tár-
saságnak pedagógus tagjai keressenek alkal-
mat arra, hogy alkalmas helyeken — a tanító-
testiületek Országos Szövetségének közgyűlésén, 
a budapesti tanítótestület közgyűlésén, a Peda-
gógiai Szemináriumban, Lafontaine-Társaság-
ban, Külügyi Társaságban, Magyar Pedagógiai 
Társaságban, Protestáns Irodalmi Társaság-
ban, Katholikus Körben stb., stb., ilyen előadá-
sokat tartsanak a hollandiai pedagógiai dolgok-
ról. Téma már eleve is sok kínálkozik. Így egy 
téma lehetne mind j á r t azoknak a speciális célú 
egyesületeknek ismertetése, amelyek Hollan-
diában az iskolai oktatás és nevelés egyes kér-
déseire nézve alakultak s amelyek igen éles vi-
lágot vetnek Hollandia pedagógiai életének 

intenzitásába (Egyesület például a szépnek ne-
velésére). Ide csatlakozzék a hollandus gyer-
mekirodalom megismertetése és megfordítva. 

Föltétlenül gondoskodni kellene az előadások-
nak' holland nyelvre való lefordításáról és Hol-
landiába való elküldéséről. Erre alkalmas a 
Holland-Magyar Szemle. Ünnepélyek, kiállítá-
sok rendezése, szintén a későbbi munkapro-
gramm keretébe tartozik, de itt aztán nemcsak 
az elemi iskolák, hanem a magyar polgári is-
kolák és középiskolák dolgát is belé kellene 
kapcsolni. 

Egyelőre megvalósíthatónak tar tanám leg-
alább azt, hogy a Hollandiába induló, vala-
mint a Hollandiából érkező gyermekvonatok-A 
hoz, továbbá a folyó évi június hó 23-án érkező 
szülők vonatához a cserkészcsapatokon kívül 
mindazon iskolák képviselete — az i f júság kép-
viselete is — hivatalosan jelenjék meg, ahon-
nan if jú elvitetett Hollandiába és ezek az i f jak 
egy kis lélekemelő ünnepség keretében, amelyre 
a hollandi követség egy t ag j a is megjelenik —, 
a Holland zászlót megkoszorúzzák és a magyar 
Himnusz melleit a holland himnuszt is eléne-
kelnék. E r r e nézve a székesfőváros tanácsával 
és az országos Gyermekvédő Ligával kellene 
érintkezésbe lépni. 

E) A kiállítások rendezése nagyon erősen 
előkészítendő. Ennek két megoldása lehet: a) a 
Holland-Magyar Társaság maga rendez kiál-
lítást oly iskolai, házi és műipari készítmé-
nyekből, amelyeknek Hollandiában való értéke-
sítését kívánatosnak és lehetségesnek t a r t j a . 
b) a meglevő, illetőleg most rendezendő iskolai 
kiállításoknak megtekintésére már az iskolai 
év végén felhívja a Budapesten időző hollan- • 
dusok figyelmét. Ugyanezek megtekintését be 
kell vonni a nevelőszülők itt tartózkodása al-
kalmából készítendő prograinmba is. LTgyanerre 
az alkalomra például meg lehetne tenni azt, 
hogy az ilyen kiállításokat rendező iskolákat 
a tanács föl kérésével, a tanács út ján fel lehetne 
szólítani, hogy azokat a műipari, illetve iskolai 
ipari dolgaikat, melyeknek külföldön leendő 
értékesítését kívánatosnak tar t ják, jelöljék 
meg. 

Kívánatos volna és ez volna kiindulópont ha-
sonló érintkezéshez, hogy ezeket a hollandi kon-
zul úr megtekintse és esetleg ezekből minták 
bocsáttatnának rendelgezésére és ő kéretnék fel, 
hogy keresne kapcsolatot e dolgok részére Hol 
landiában piac szerzése végett. Viszont a Hol-
land-Magyar Társaság a magyar kereskedelmi 
minisztert kérhetné fel, hogy a hollandi konzul 
hasonló törekvését itt támogassa. 

A polgári iskolákkal kapcsolatos női ipari 
tanfolyamok nem egy készítménye Amerika s 
általában a külföld számára készült. Ugyanez 
az eset a Children Found ismétlő iskoláival 
kapcsolatos háziipari készítményekkel is. — 
Ezek évenkint, tanév végén, kiállításokat ren-
deznek. Ezekre is alkalmazni kellene — még 
pedig sürgősen — a fentebbi eljárást. 

További lépés lehetne az, hogy a Holland-Ma-
gyar Társaság az Ipar csarnokban kezdeményez 
egy állandó kiállítást, amely egyúttal állandó 
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igen jól értékesíthetők volnának. Viszont ha-
sonló bazárnak Amszterdamban, vagy Rotter-
damban való szervezéséről lehetne gondos-
kodni. 

F) Ide csatlakozik még a pedagógiai film. A 
pedagógiai filmet a m a g y a r pedagóia. büszke-
séggel említheti . Módszeresen kezdtük — a ta-
nulmányi rendekhez alkalmazva — csinálni e 
dolgokat, amelyekből ma már szép anyag áll 
rendelkezésre. E filmek könnyen kezelhetők; át-
vihetők, elküldhetők, csrepéldányul adhatók az 
illetékes hollandi iskoláknak és a magya r peda-
gógia v ívmányaiul bemutahatók. De itthon is 
lehetne ez i rányban ha tn i : a pedagógiai filmek 
vonatkozó előadásaira , bemutatásokra , a Hol-
land-Magyar Tá r saság ú t j á n az érdeklődő hol-
landusokat meg lehetne hívni s mindezek ú t j án 
a pedagógiai filmet terjeszteni , gyár tásá t tel je 
sen módszeres, pedagógiai alapon tökéletesíteni, 
gyorsítani . Igen tanulságos lehetne még a pe-
dagógiai filmgyár bemutatása , a pedagógiai 
filmbizottság eddigi működéséről egy ismei-tetés 
készítése. 

Ezt a tervet természetesen nagy mértékben 
elő fogja segíteni a Magyar-Holland Kul túr -
gazdasági Társaiság törekvése és vállalkozása a 
pedagógiai film gyár t á sá ra . 

Hát ra van még a személyes érintkezés kér-
dése a Hol land-Magyar Társaság pedagógus 
tag ja i és Hollandia pedagógusai közt. 

a) Első lépés lenne a hollandiai nevelőszülők 
látogatása a lkalmával ezeknek it t-tartózkodása 
alat t iskoláink, népoktatás i intézményeink be-
mutatása . A nevelőszülők közt bizonyosan van 
sok pedagógus, de aki anny i r a érdeklődik Ma-
gyarország és a nevelt gyermek szülői és azok 
állapota i ránt , hogy felkeres bennünket, az bi-
zonyára érdeklődik a m a g y a r népoktatásügy 
i ránt is. 

Ezeknek be kell mula tn i a pedagógiai szemi-
náriumot, aztán egynéhány elemi, polgári is-
kolát, kisdedóvodát stb., képzőket stb. 

G) A további lépés a Ba) alatti, illetve a 
fíb) alat t i p rogramul kivitelétől függne; min-
denesetre azokat az iskolákat kell megnézni 
kölcsönösen, amelyek a mai népiskolai rendszer 
igazi t ipikus képviselői. E kölcsönös látogatá-
sok mindenesetre összekapcsolandók megfelelő 
kiállí tásokkal vagy a fentebb jelzett előadások 
valamelyikével. A látogatások rendezésébe ter-
mészetesen az egész tudományos csoportot bele 
kell vonni. 

A nagy figyelemmel hallgatott előadás u tán 
az alakuló ülés Körösi Henrik és Jan Vreede 
holland királyi alkonzul j avas la tá ra és Mora-
vitz Lajos szerkesztő hozzászólása után, Mos-
dóssy elnök előterjesztését teljes egészében el-
fogadta és lelkes éljenzés mellett jegyzőkönyvi 
köszönetet szavazott a nagyértékű előadásért 

Mosdóssy Imre elnöknek, aki ismert szervező-
képességével, nagy tudásáva l és ha ta lmas 
mttnkabirásával bizonyára a legszebb sikerek 
elérését teszi lehetővé. b. 

Akié az iskola — azé az ország. 
Dulovits Árpád, kultuszminiszteri tanácsos, 

gondolatokban gazdag cikket í r t a most meg-
indult „Szülők Lapja" c ímű folyóiratba a fenti 
címmel. A tar ta lmas szép cikkből közöljük a 
következő részt: 

„Üj társadalmi , állami életet nem lehet má-
ról-holnapra elkezdeni. A gyors, fo r rada lmi át-
alakulás alkalmával , az újszerűségek c-sak 
külsőségekben nyi lvánulnak; gondolkodás, az 
egyének lelki élete, erkölcsi felfogása a leg 
kegyetlenebb erőszak dacára sem képes benső-
leg á ta lakuln i az ú j rendszer törvényei, szo-
kásai, erkölcsi felfogása szerint. Ez csak úgy 
tör ténhetnék meg, ha egy csodás ha ta lom pa-
rancsszavára ki tudnánk lelkünkből i r tan i min-
den emléket, ami velünk születésünk óta tör-
tént. Egészséges szervezetű, természetes gon-
dolkodású ember lelke mélyén mindig hű ma-
rad a régihez, a „megszépült" múlthoz, szóval 
nem képes lelkéből k i i r tan i az i f júkor i nevelés 
emlékeit. A nevelés jó vagy rossz ha tása i s í r ig 
kísérik a halandót. 

Az ú j eszmék csak akkor vá lhatnak az á l lami 
közösség, a társadalom megszokott és elfoga-
dott törvényeivé, s ezek az ú j eszmék csak 
akkor vá rha tnak erkölcsi tekintélyt , megbecsü-
lést a tá rsada lom részéről, ha sikerült egy ú j 
nemzedék felneveléséhez szükséges időn keresz-
tül, változatlan eszmei ta r ta lommal felszínen 
maradniok. Különben k á r t y a v á r minden alko-
tás, ami az új eszme szellemében történt. 

Második természetünkké csak az az erkölcsi 
érték válhat , aminek gyakor lásá t már gyer-
mekkorunkban kezdtük el. 

A nemzeti állam szempontjából azért leg-
becsesebb intézmény az iskola. H a az á l lamnak 
sikerült az iskoláit sa já t törvényei, törekvései, 
céljai szellemében átszervezni, akkor bizalom-
mal nézhet a jövendő elé. 

Azé az ország — akié az iskola és viszont. 
Ha az i f j ú s á g vallásos, munkakedvelő, idővel 

az állam minden polgára birtokosa lesz ezen 
erényeknek. Most már érthetőbbé válik a ne-
velők,. a szülők részéről oly gyakran használ t 
közmondás is: nem az iskolának, hanem az élet 
nek tanulunk. 

Az iskolai nevelés csak úgy képes megvaló-
sítani a nemes eszmei ta r ta lommal telí tett nem-
zeti ideálokat, ha ebben a munká jukban a szü-
lőktől kap ják a leghívebb támogatást ." 

Eredményesen keze l t e tnek sz igorú o r v o s i f e lügye le t alatt: Ide* n iATLHDMIA PVrtPVIUTÉ7CT 
g e s á l l a p o t o k , á lmat lanság , sz ív , , g y o m o r ® e p e b á n t a l m a k , UIAIHÍHIIIIIA b T U l l T i m U t l 
rfaeuma, izület i b e t e g s é g e k , fagyás , ha jhu l lá s , g y e r m e k e k BUDAPEST 

a n g o l k ó r o s á l l lapota , b ő r b e t e g s é g e k . V' vilmos JnL.|e|^t)
Tele,0": , 3 ~ 9 8 
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A Néptanítók Lapjáért. 
Harcsai Károly győri áll. tanítóképző-inté-

zeti tanár, a Néptanítók Lapja kitűnő munka-
társa írói díját a Néptanítók Lapja előállítási 
költségeire a következő pár sor kíséretében 
ajánlotta föl: 

Méltóságos Uram! A mellékelt nyugtat-
vány alapján fölvehető összeget legyen sza-
bad a Néptanítók Lapja j avá ra fölajánlanom. 
Kívánom, hogy a tanítóság régi jó barát ja 
és szellemi vezére továbbra is teljes erejével 
állja a nemes harcot a magyarság boldogulá-
sáért, Maradtam Méltóságod iránt 

Győr, 1924 má jus 24. 
mély tisztelettel 
Barcsai Károly 

áll. tanítóképző-int. tanár. 

— A Wodianer-díj átadása. Folyó évi május 
2G-án tartott összes ülése alkalmával adta át 
dr. Concha Győző, az Akadémia helyettes el-
nöke, Dobó Sándor hajdúböszörményi ref. elemi 
iskolai igazgatónak, a Magyarországi Tanító-
egyesületek Országos Szövetsége tb. elnökének 
a Wodianer-féle jutalmat. (Resly István kalo-
csai róm. kath. tanító akadályozva volt a meg-
jelenésben.) Dobó Sándorhoz dr. Concha Győző 
egyetemi tanár, h. elnök mély elgondolású be-
szédet intézett, amelynek első részében a taní-
tói hivatás jelentőségét méltatta, második részé-
ben pedig egészen újszerű felfogással az em-
berré nevelés nagy munkájánál követendő cél-
kitűzések sorrendjére hívta fel a tanítóság 
figyelmét. Dobó Sándor úgy a maga, mint jutal-
mazott társa, Resly István nevében köszönetet 
mondott az Akadémiának a kitüntetésért s meg-
rázó erejű beszéd kíséretében "mutatott reá a 
tanítói kar lelkesedni tudására, határtalan ön-
zetlenségére és igazi hivatásszeretetére, nemkü-
lönben arra a nemzeti erőt ú j ra életképessé, 
öntudatossá tevő törekvésre, amelynek szívós 
akarattal és kérlelhetetlen tervszerűséggel tör-
ténő megvalósítását a magyar tanítóság régi, 
nemes tradiciókhoz' méltó feladatául ismer. A 
magyar tanítóság érdemes kitüntetettjének lel 
kes hévvel elmondott beszédét a jelenvoltak 
illusztris társasága megéljenezte. 

— A székesfővárosi iskolák igazgatóinak az 
értekezlete f. évi május 21-én folyt le Mosdóssy 
Imre miniszteri tanácsos, királyi tanfelügyelő 
elnöklete alatt. S'chőberl Ferenc székesfővárosi 
tanügyi tanácsnok, a székesfővárosi kir. tanfel-
ügyelői kar, az állami szakfelügyelők és" vala-
mennyi székesfővárosi elemi és iparostanonc-
iskola igazgatójának a jelenlétében. 

Az elnöki megnyitóbeszéd elhangzása után 
Mosdóssy Imre min. tanácsos, kir. tanfelügyelő 
az iskoláztatási kötelesség teljesítésének bizto-
sításáról, Űr hegyi Alajos szakfelügyelő a tanító 

rajzának az iskolai szemléltetés szolgálatába 
állításáról és másik tételként az erkölcsi neve-
lésnek 6 S £L hazafias érzés erősítésének az egyes 
tantárgyak tanítása során való szerepéről, Kö-
veskúti Jenő szakfelügyelő pedig az iskolai 
hospitálások pedagógiai jelentőségéről tartott 
előadást. Mind a három előadó magas színvo-
nalú értekezését feszült figyelemmel hallgatta 
az igazgatói kar, s a szereplőket lelkes ováció 
ban részesítette. 

— Félmillió az Eötvös-alapra. Márton János 
kántortanító félmillió koronát küldött az Eöt-
vös-alapra a következő tudósítással: A Nagy-
Alföld községóriásai között, szexényen el-
bújva — oázisként — fekszik a mi községünk. 
Oly kevesen ismerik, pedig aki egyszer látta, 
sohse felejtheti el. Területén nagy uradalmak 
feküsznek, s a lakások zöme — kevés kisbirto-
kos kivételével — gazdasági cseléd. A közp. 
urad. iskola egyik tanítónője Preiszner A. Gi-
zella, társult az egyik uradalom intézőjének 
nejével Lévay Antalnéval, s előadatták az isk. 
növendékeivel, az utóbbi úrnő „Virágregék" 
című látványos darabját, három kis képben. A 
darab kedves formája és tartalma, mint az 
előadás magas színvonala, mindenkinek a tet-
szését a legnagyobb mértékben megnyerte. Az 
erkölcsi siker mellett anyagiakban is nagy volt 
a diadal. A jövedelemből ötszázezer koronát 
juttattok a tanítók Eötvös-alapja javára. Az 
összeget a Néptanítók Lapja szerkesztőségéhez 
küldötték el. 

— A népoktatás újjászervezése. A Budapesti 
Hivatalos Tanítótestület I I I . kerületi köre má-
jus 26-án tartotta közgyűlését Tóth Ferenc 
iskolaigazgató elnöklése mellett a kerület 200 
főnyi tanítóságának részvételével. A közgyű-
lés legfontosabb tárgya: A népoktatás újjászer-
vezése című előadás volt, amelyet Rcischl-Réw 
Sándor főv. tanító tartott . A lelkes, magas 
színvonalon álló előadást helyesléssel és nagy 
tapssal honorálta a hallgatóság. Reisinger 
Gyula, Ekamp Nándor, Tóth Ferenc és Met-
telka Frigyes iskolaszéki elnök értékes hozzá-
szólása után a közgyűlés bezáródott. Az elő-
adásra még visszatérünk. 

— Adomány. A fóti ref.-evang. és róm. kath. 
isk. március 15-iki jövedelméből 100.000 K a 
tüdőszanatórium, 100.000 K-t a tanítók árva, és 
100.000 K-t az Eötvös alaip Tanítók Házai ja-
vára küldött. Az összegeket rendeltetési he-
lyükre jutat tuk. 

— Fölvétel az esztergomi irgalmas nővérek 
érseki tanítónőképző-intézetébe. Akik az inté-
zetbe fölvétetni óhajtanak, folyamodványukat 
folyó évi július l-ig küldjék be az intézet igaz-
gatóságához. A fölvétel föltételei az állami ta-
nítónőképzőknek a Néptanítók Lapja folyó évi 
15—16. számában leközölt föltételeivel meg-
egyezők. Internátus van. 

Igazgató : 
Dr. Révész Margit 

TELEFON 137—84. 

Zugl iget , R e m e t e - ú t 18. 

Rendszeres elemi és IV. középs 
^ ^ — - , _ — isk. oktatás testileg gyengén 

d s f e r n t e k s s a i i a t o r g i a m a i y ^ L k í ™ ; 
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— Dalosköri karnagyképző tanfolyam. A 
Magyar Dalosszövetség folyó évi július elején 
kezdődő és három hétre terjedő karnagyképző, 
illetve továbbképző tanfolyamot rendez. Erre 
— korlátolt számban — minden olyan zene-
művelő jelentkezhetik fölvételre, ki dalos-
ügyünk fejlesztésén munkálkodni ó h a j t A szö-
vetség ingyenes elszállásolást és kedvezményes 
étkezést nyúj t . Jelentkezések Vidor József (Bu-
dapest, I I I , Templom-utca 6.) szakfelügyelő-
höz, a szövetség ti tkárához küldendők. 

— Iskolatársak találkozása. Kérem azokat a 
kedves kartársaimat, kik a tanítóképesítő vizs-
gálatot Debrecenben, 1904-ben tették le, hogy 20 
éves találkozónkon Debrecenben, 1924 júl. 2-án, 
a kollégium kis tanácstermében megjelenni szí-
veskedjenek. Akik a találkozón részt vesznek, 
e szándékukat velem június 20-ig közöljék. A 
szállásigény is közlendő június 20-ig. Szállás-
ról Nt. Veress Is tván igazgató úr fog gondos-
kodni. Kérem kedves kartársaimat , hogy a 
velünk végzettek címeit szíveskedjenek velem 
tudatni. Debrecen, 1924 május 12. Ormós Lajos 
ref. tanító, Homokkert. 

Felhívom a győri tanítóképzőben 1904-ben 
végzett kartársaimat, hogy húsz éves találkozó 
céljából lakcímüket velem közöljék. Jámbor 
Vilmos Kisbarátfalu, Győr m. 

1899-ben Csurgón végzett 19 osztálytársamat 
kérem — az idő és helyre vonatkozó tervvel — 
pontos címüket vagy Zaller József kántorta-
nítóval (Mosdós, Somogy megye), vagy velem 
mielőbb közölni szíveskedjenek. Kovács János 
igazgató kántortanító (Attala, Somogy megye). 

Felhívom mindazon kar társaimat , akik ve-
lem 1914-ben végeztek az esztergomi tanítókép-
zőben, hogy értesítsenek a tízéves találkozón 
való megjelenésükről. A találkozó június hó 
24-én, kedden lesz, amikoir reggel 9 órakor a 
tanítóképző udvarán gyülekezünk. Gábriel Ist-
ván esztergom. 

Felkérem osztálytársaimat, akikkel 1904-ben 
végeztünk a szarvasi főgimnáziumban, illetve 
tanítóképzőben, hogy a 20 éves találko-zón 
1924 júl ius 2-án d. u. 3 órakor a főgimnázium 
udvarán megjelenni szíveskedjenek. Molitorisz 
Jenő állami tanító. 

— A Vakok Budapesti Királyi Országos In-
tézetében (VII, Is tván-út 95.) a folyó iskolai 
év végével több alapítványi hely üresedik meg. 
Ezen alapítványi helyeket olyan 5—14 éves 
korú világtalan gyermekek nyerhetik el, akik 
vakságukon kívül egyéb testi vagy szellemi 
fogyatkozásban nem szenvednek. A fölvételi 
kérvények a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumhoz címezve az intézet igazgató-

ságánál nyúj tandók be. A kérvényekhez szük-
séges nyomtatvány-űrlapokat a VakoK Buda-
pesti Kir . Országos Intézete díjmentesen bo-
csát ja rendelkezésre a szülőknek és általában 
szíves készséggel szolgál felvilágosítással az 
érdeklődőknek Herodek Károly igazgató. 

— Halálozások. A „Kecskeméti Községi Ta-
nítótestület" mélyen szomorodott szívvel je-
lenti szeretett kar társának, Szabó I s tván köz-
ségi tanítónak f. évi május hó 20-án délelőtt 
9 órakor, tevékeny, munkás életének 42-ik évé-
ben, a tanítói pályán eltöltött 20 évi buzgó mű-
ködés után tör tént csendes elhunytát; — A Sal-
gótar jáni Kőszénbánya Részvénytársulat isko-
láinak tanítótestülete szomorú szívvel jelenti, 
hogy szeretve tisztelt kartársa, a vízválasztói 
bányatelepi népiskola taní tója : Valykó Mihály 
úr, életének 26-ik évében, Gyöngyösön, f. hó 
23-án e lhuny t 

Egyesületi élet. 
Az újpesti-váci tanítói járáskör f. é. jún ius 

hó 10-én d. e. 10 órakor t a r t j a közgyűlését Új-
pesten a Városháza közgyűlési termében, 
melyre a já ráskör tagjait tisztelettel meghívja 
az elnökség. 

Járásköri gyűlés. A nyíregyházi j á ráskör 
május hó 10-én tartot ta Kemény Péter elnöklete 
alatt a hosszas pihenés után első, sikerült gyű-
lését, melyen a kir. tanfelügyelőség részéről 
jelen volt Fábry Ignác s.-tanfelügyelő, ki el-
hozta a sokoldalú teendői miatt távolmaradt 
Benkő András kir. tanfelügyelő legszívélyesebb 
üdvözletét. A gyűlésen tárgyalták az ú j helyes-
írást, a testnevelést, az 1921. évi X X X . t.-c.-et 
és a számtanítást. Előadók voltak: Téger Béla 
tképző-intézeti t anár Lakatos István főhad-
nagy, László Zoltán tanító, Munkácsy Antal 
polgári iskolai tanár . Margócsy Emil felső ke-
reskedelmi igazgató-tanár indí tványára a Nyír-
egyháza város örök váltságának századik év-
fordulója alkalmából a kulturális kiállításon a 
tanítók kiveszik méltó részüket. A kulturális , 
gazdasági és ipar i kiállítás szeptember 14—21-ig 
lesz a központi iskola- és a városmajorban. 
Miután dr. Vietorisz József,, a Kossuth Lajos 
főgimnázium kiváló tanára, a tanítóegyesület 
t ag ja „Senki Pál"-jával az Akadémia Nádasdy-
dí jának nyertese lett, a járásköri gyűlés t ag ja i 
meleg ovációban részesítették a tanítók illusz-
tris, legőszintébb barát já t . (s.) 

A „Tolnavármegyei Általános Tanítóegyesü-
let Dombovár Járási Köre" f. évi június hó 
12-én d. e. 10 órai kezdettel Dombóváron, az 
áll. elemi népiskolában t a r t j a tavaszi közgyű-
lését. 

F • jó és rossztartású gyermekeknek. Z a n d e r felnótteknek is. H 6 . é s f é n y f ü r d a k izületi és rheumás 
I I I A I I I I T O I ' I I A betegségek ellen. Vízkúrák, maszázs. inhalatorium, üd i tö soványítis, napfürdő , villamozás 
l l V l l l l l I I I I I HM D l . N A N D L E R O T T Ó g y ó g y i n t é z e t é b e n B u d a p e s t , IX . k e r „ Kálv inrtér 10 . s z á m . 
U V U U I I U I I l U B c i i r a ' Ráday.utca ( G A Z D Á K B I Z T O S t X Ó S Z Ö V E T K E Z E T E palotájában) . Te l e fon ; József 3 - 7 5 . 

J %t J T a n í t ó k n a k « • h o z z á t a r t o z ó i k n a k k e d v e z m é n y 1 
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Irodalom. 
Vázlatok. 

Összeállította: Jellem Margit. 
írta : Kondorossy Margit. 

Az elemi iskola I—IV. osztályának testgyakor-
lási anyagát foglal ja magában ez a köny-
vecske óratervi vázlatokká feldolgozva. Az 
I—II. osztály számára egyenként 16, a III—IV. 
osztálynak pedig 10—10 vázlat készült. Beve-
zetésül ismerteti a szerző az óraterv felépíté-
sének menetét. — A könyvecske hasznát a kö-
vetkezőkben foglalhatom össze: 

1. Az óratervek készítése alkalmával a svéd-
dán modern testgyakorlat tanítási módszerek 
és elvek (magyar viszonyokhoz alkalmazva) 
követelményei érvényesültek s így a r ra segít 
bennünket, hogy a népiskolai testgyakorlási 
órákat ez új, az egészségtan és élettan törvé-
nyei és szabályai szerint kialakuló irány szel-
lemében rendezzük el. 

2. Változatos gyakorlatanyagot tartalmaz, 
mely úgy fiúk, mint leányok számára egyaránt 
alkalmas. 

3. A gyakorlatok közt jelentékeny helyet fog-
lalnak el főleg az I—II. osztályban az utánzó 
mozgások, játékos kivitelű gyakorlatok és játé-
kok. Ezek összegyűjtésére, ismertetésére igen 
nagy szükség volt már, mert hiszen a testgya-
korlásnak ez a pedagógiai szempontból oly fon-
tos ága csak nemrégen indult fejlődésnek. Né-
hány vázlatot kissé részletesebben is feldolgoz 
a szerző, hogy az utánzó mozgásoknak, játékos 
kivitelű gyakorlatoknak elbeszélés, mese kere-
tébe való beillesztésére példát adjon. Ez mint-
egy uj jmutatás a r r a nézve, hogyan igyekez-
zék maga a tanító megfelelő keretbe illeszteni 
a vázlatban szereplő gyakorlatokat s milyen 
irányban keressen ú j gondolatokat. A torna-
gyakorlatok mese keretébe való beillesztése az 
első iskolaévben különösen azért fontos, mert 
segít az óvoda és iskola közti átmenet nehéz-
ségeinek elhárításában. 

4. Nagy előnye a könyvecskének, hogy az 
I—II. osztály gyakorlatainál teljesen mellőzi a 
tornaszert, nem csupán azért, mert a szeren 
végzendő gyakorlatok a gyermekek testi fej-
lettségéhez képest ezen a fokon többnyire 
aránylag nehezek, hanem azért is, mert így ez 
a gyakorlatanyag a tanteremben vagy az ud-
varon is elvégezhető és ezzel megszűnik az a 
sajnos, még ma is gyakori kifogás, hogy az 
iskolának nincsen tornaterme, tehát nem is le-
het tornaórát tar tani . Bár a felsőbb osztályok 
gyakorlatai közt vannak szeren végzendő gya-
korlatok is, ezek mellett bőven találunk meg-
felelő, az előbbieknél nehezebb kivitelű szabad-
ás társasgyakorlatokat, a szergyakorlatok egy 
része pedig az iskolai bútorok, vagy az udva-
ron levő fák, padok, kerítés, ta la j stb. felhasz-
nálásával is végezhető. 

5. Az egyes elnevezéseknek megfelelő alap-
mozgásokat Tirpák Sándor isk. igazgató raj-
zai szemléletesen mutat ják be. 

A „Vázlatok" megrendelhető a szerzőnél: Bu-
dapest, II, Török-u. 14. sz. V. em. 1. 

A Budapesti Gárdonyi Irod.-Társaság. SL 
mon Lajos, a Gárdonyi Géza Irodalmi-Társa-
ság elnöke, meleghangú köriratot intézett a 
vármegyei tanítóegyesületek vezetőihez, 
amelyben röviden elmondja a társaság meg-
alakulásának történetét, ismerteti annak cél-
jait, az ezek elérésére szolgáló eszközöket, 
nemkülönben azokat az újabb törekvéseket, 
amelyek megvalósításán dolgoznak és arra 
kéri az egyesületi elnököket, hogy a tanítóság 
ügye i ránt való végtelen szeretettel és meleg-
séggel terjesszék a Gárdonyi Géza Irodalmi-
Társaság két lapját, a Magyar Családot és a 
Képes Kis Lapot. Minden magyar tanító köte-
lessége, hogy pártol ja a nemes törekvéseket. 
Ne csak az legyen a cél, hogy a tanítók elő-
fizessenek, hanem ai nép, a társadalom is. 

Hivatalos rész. 
RENDELETEK. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1924 évi 43.970. sz. a. kelt rendelete a nép-
iskolai magánvizsgálatok, magánvizsgálati dí-
jak, továbbá az állami elemi iskolai bizonyít 
ványmásodlatok és szöveges igazolványok ki-

állításának díja tárgyában. 
A népiskolai magánvizsgálatok tárgyában 

kiadott 1923. évi 64.270/VIII/c. számú rendelet 
hatályon kívül helyezésével a következőket 
rendelem: 

1. A népiskolai magánvizsgálatokra nézve 
általában „Az iskoláztatási kötelesség teljesí-
tésének biztosításáról szóló 1921 :XXX. t.-c. 
végrehajtása tárgyában" 1922. évi 130.700 sz. a. 
kiadott rendelet 43. §-ában foglaltak az irány-
adók. 

2. Magánvizsgálatot rendszerint osak egy osz-
tályból lehet tenni; túlkorúság esetén azonban 
két vagy több osztályból is lehet összevont ma-
gánvizsgálatot tenni. 

3. A magánvizsgálat dí ját a szabályszerű 
beiratási díjon kívül 8 (nyolc) aranykoronában 
állapítom meg, két vagy több osztály össze-
vonása esetén minden egyes osztály után a 
teljes beiratási díj, egy osztály után 8 arany-
korona vizsgálati díj, a többi osztály után pe-
dig a vizsgálati dí j fele jár . 

4. A beiratási d í j az i f júsági- és tanítói-
könyvtár céljaira szolgál. 

5. A befizetett vizsgálati díjnak 40%-a az 
iskola igazgató-tanítójának (vezetőjének) jár, 
60°/o-a pedig a vizsgálatban (kérdezésben) 
résztvevő tanítót (tanítókat) — beleértve a hit-
oktatót is — illeti. A kérdéses 60°/o-ot annyi 
részre kell osztani, ahány tantárgyból a tanuló 
vizsgálatot tesz. A tanerők e díjból (ha az illető 
osztályban tanít az igazgató-tanító is) az ál-
taluk kérdezett tan tárgyak száma szerint ará-
nyosan részesülnek. 

Azon tantárgyak, melyekből a magántanuló 
felmentést nyer, a d í j felosztásánál nem vehe-
tők figyelembe. (L. Gondnoksági Utasítás 
110. §.) 
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6. Hadiárvák, valamint hadirokkantaknak, 
hadiözvegyeknek és közszolgálati alkalmazot-
taknak gyermekei a megállapított díjak 'A-ét 
fizetik; ezt azonban a tanítótestület javaslatára 
a kir. tanfelügyelő egészen is elengedheti. 

7. Méltánylást érdemlő egyéb esetekben, kü-
lönösen ha az iskolalátogatás alól, az 1921. 
X X X . t.-c. végrehajtásáról szóló rendelet 26. 
<§-ának 3. és 4. pont ja iban részletezett okok 
miatt felmentett tanuló jelentkezik magán-
vizsgálatra, igazolt szegénység esetén, a bizo-
nyí tvány kiáll í tására használt nyomtatvány 
dí jának megfizetésén kívül, a kir. tanfelügyelő 
a magánvizsgálat d í jának fizetése alól felmen-
tést adhat . 

8. Az állami elemi iskolai bizonyítvány-má-
sodlatnak, továbbá minden egyéb, a szülők és 
a tanulók előnyeit szolgáló szöveges igazol-
ványnak (iskolalátogatás, nyaral tatás, ösztön-
töndíj stb. ügyében) kiállításáért 1 (egy) arany-
korona fizetendő. 

Az igazgatónak csak aláírását és az iskola 
pecsétjét kivánó igazolványok azonban ezentúl 
is díjmentesen adandók ki. 

A bizonyítvány-másodlatok kiállításának díja 
alól felmentés nem adható, ellenben a külön-
féle igazolványok kiállításának díjazása alól a 
hadiárvák, valamint hadirokkantaknak, végül 
közszolgálati alkalmazottaknak gyermekei men-
tesek. 

A kiadott bizonyítvány-másolatokról az is-
kolák kötelesek évenként egyszer, a tanév vé-
gén, kimutatás kíséretében az illetékes kir. 
tanfelügyelőhöz összefoglaló jelentést tenni. 

9. A 3. és 8. pontban megállapított illetékeket 
az aranykorona értékének alapulvétele mellett 
számított papirkoronában kell fizetni. Az át-
számítást illetőleg az aranykorona-értékben 
fizetendő közszolgáltatásokra vonatkozóan hi-
vatalosan megállapított mindenkori kulcsszám 
alkalmazandó. 

10. A fenti pontokban felsorolt illetékekben 
a bizonyítvány kiállításához szükséges nyom-
tatványok költsége is bennfoglaltatik. 

I I . 
Valamennyi egyházi Főtiszt. Hatóságnak. 
A népiskolai magánvizsgálatok, magánvizs-

gálati díjak, továbbá az állami elemi iskolai 
bizonyítvány-másodlatok és szöveges igazolvá-
nyok kiállításának díja tárgyában kiadott ren-
deletemet szíves tudomás, esetleg s a j á t nagy-
becsű hatáskörében leendő hasonló intézkedés 
megtétele végett van szerencsém a Főtiszt. Fő-
hatóságnak tisztelettel nagybecsű figyelmébe 
ajánlani . 

Budapest, 1924. évi május hó 20-án. 
A miniszter helyett: 

Dr. Petri Pál s. k. 
államtitkár. 

46.721/924. VI. sz. 
I. 

Valamennyi tanker. kir. főigazgatóságnak, a 
budapesti középiskolai tanárképző-intézet igaz-
gatóságának, a budapesti m. kir. Ferenc József -
intézet és a II. ker. kir. egyetemi kath. főgimná-

zium főigazgatóságának. 
A ni. kir ál lamvasutak igazgatósága folyó évi 

április hó 2-án 91.343/A.-I. szám alatt közölte, 
hogy a tanulmányi kirándulásoknál, va lamint 
a cserkésztáborozásoknál igényelhető utazási 
kedvezményt a könnyebb és gyorsabb kezelés 
érdekében nem a vasúti igazgatóság, hanem 
az arcképes igazolványok érvényesítése és ki-
állítása tekintetében megállapított területi be-
osztás szerint illetékes üzletvezetőségek fog-
ják a személyenként 500 K jegykiállítási illeték 
lerovása ellenében kiszolgáltatni. 

Erről Címet és a hatáskörébe tartozó intéze-
teket tudomásulvétel és miheztartás végett ér-
tesítem. 

II. 
Valamennyi főtiszt, autonóm egyházi Főható-

ságnak. 
Az if júsági tanulmányi kirándulásoknál és 

a cserkésztáborozásoknál igényelhető utazási 
kedvezmények tárgyában a tanker. kir. főigaz-
gatóságokhoz intézett rendeletemet a főtiszt. 
Főhatósággal szíves tudomásulvétel végett tisz-
telettel közlöm. 

Budapest, 1924. évi május hó 13-án. 
Dr. Schwőder Ervin s. k. 

h. államtitkár. 

26.81/1924. VI. sz. 
Valamennyi egyházi főhatóságriak, .kinek ható-
sága alá tanító- vagy tanít ónőképző-intézet 

tartozik. 
A tanítóképző-intézeti osztályképesítő vizs-

gálatok megszüntetésére, illetőleg e vizsgála-
toknak az osztályvizsgálatok keretébe való 
visszahelyezése tárgyában jelen kelet- és ügy-
szám alatt kiadott rendeletemet szíves tudo-
másvétel végett azzal a kéréssel van szeren-
csém Címednek megküldeni, hogy egységes el-
já rás céljából a Címed egyházi főhatósága alá 
tartozó tanító(nő)képző-intézetekre nézve mél-
tóztassék hasonló értelemben intézkedni. 

Egyben van szerencsém tisztelettel közölni 
Címeddel, hogy ez osztályvizsgálatokra is, mi-
ként eddig, az osztályképesítő vizsgálatoknál 
történt, szándékozom alkalomszerűleg minisz-
ter i biztost kiküldeni. 

Végül van szerencsém tisztelettel értesíteni 
Címedet, hogy e tárgyban külön intézvény nem 
fog Címedhez küldetni s így tisztelettel kérem 
Címedet, hogy nagybecsű intézkedését közle-
mény alapján méltóztassék megtenni. 

Budapest, 1924. évi május hó 20-án. 

II . 
A tanítóképző-intézetek kir. Főigazgatóságá-

nak azzal küldöm meg, hogy a nekem egyide-
jűleg bemutatott alapelvek értelmében a taní tó-
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képesítő-vizsgálatokra vonatkozólag részletes 
javaslatot készítsen és azt mielőbb terjessze 
elém. 

III . 
Valamennyi kir. Tanfelügyelőségnek. 

IV. 
Falamennyi áll. el. népisk. tanító(nő)képző-

intézet igazgatóságának. 

III—IV. 
Tudomás és további eljárás végett értesítem 

Címet, hogy addig is, míg a tanítóképesítő-
vizsgálatok tárgyában az 1914. évi 31.152. sz. a. 
rendelettel kiadott tanítóképesítő Szabályzat 
helyébe az ötéves tanfolyam-tantervhez alkal-
mazott újabb Szabályzatot léptetnék életbe, az 
osztályképesítő vizsgálatokra vonatkozó eddigi 
rendelkezések hatályon kívül helyezésével e 
rendelet kiadásának napjától kezdődő hatál lyal 
a következőket rendelem: 

Minden év végén és minden osztályban osz-
tályvizsgálat tartandó, mely alkalommal az 
egyes osztályok növendékei nyilvános bizony-
ságot tesznek tudásukról és képességeikről. E 
vizsgálatok kiterjednek a Tantervben megálla-
pított valamennyi tantárgyra s akként veze-
tendők, hogy minden tanuló több tárgyból fe-
leljen. A vizsgálatok az elméleti tantárgyakban 
szóbeliek, a többiekben gyakorlatiak. 

A vizsgáló-bizottság, melynek elnöke az igaz-
gató, vagy kivételesen, az ő elháríthatatlan aka-
dályoztatása esetében helyettese, az illető osz-
tályban oktató tanárokból alakul. 

A vizsgálatokra vagy azok valamely meg-
határozott részletére miniszteri biztos kiküldé-
sének jogát fenntartom. 

A hit- és erkölcstani vizsgálatok mind az öt 
osztályban e célra külön megállapított napon 
is tarthatók. 

A növendékek által évközben készített összes 
írásbeli dolgozatok, rajzok, laboratóriumi ké-
szítmények, kézimunkák és tanszerek a vizs-
gálat idején a bizottságnak bemutatandók. 

Az egyes évfolyamok osztályvizsgálata a nö-
vendékek létszámának megfelelően egy, legfel-
jebb két iskolai munkanapra, szükség esetén két 
órai megszakítással eme napok délutáni idő-
szakára is kiterjedhet, úgy azonban, hogy a 
vizsgálat egy napon hat óránál több ideig nem 
tar that . A vizsgálaton a kérdéseket az elnök 
által kijelölt nagyobb körből a szaktanár a d j a 
fel. 

A vizsgálatokról szabályszerű jegyzőkönyv 
veendő fel, mely a vizsgálaton jelenlevő bi-
zottság tagjainak, a tanulóknak, a vizsgálat 
tárgyainak és a javasolt osztályzatoknak jegy-
zékét tartalmazza s feltünteti a vizsgálatok 
időtartamát. 

Budapest, 1924. évi május hó 20-án. 
A miniszter helyett: 

Dr. Schwőder Ervin s. k. 
h. államtitkár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1924. évi 15.725/VIII. a. számú körrendelete 

a Jó Pajtás című ifjúsági lap ajánlása 
tárgyában. 

Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfélügye. 
lőségi kirendeltség vezetőjének. 

A Franklin-Társulat kiadásában már 16-ik 
éve jelenik meg a Jó Pa j t á s című gyermeklap. 
A Sebők Zsigmond alapította folyóirat to-
vábbra is a legelső i f júsági írók műveit közli 
hasábjában. Cikkei nemcsak szépirodalmi tár-
gyúak, hanem rovatai egyaránt kielégítik a 
különböző hajlamú gyermekek érdeklődését. 

Épp ezért a lapot a tanítóság és tanárság 
figyelmébe ajánlom s megengedem, hogy azok 
az elemi iskolák, melyek erre a célra fedezettel 
rendelkeznek, az említett folyóiratra előfizes-
senek. 

Budapest, 1924. évi május hó 14-én. 
A miniszter rendeletéből: 

Dr. Rácz Kálmán 
miniszteri tanácsos. 

Pályázati hirdetmény. 

A budapesti I. ker. állami elemi népiskolai 
tanítóképző-intézetnél megüresedett II . számú 
gyakorló iskolai tanítói állásra ezennel pályá-
zat hirdettetik. 

Pályázhatnak oly oki. el. népiskolai tanítók, 
kiknek legalább jó általános osztályzatú taní-
tói oklevelük és legalább öt évi sikeres tanítói 
szolgálatuk van. 

A kinevezendő gyakorló iskolai tanító szol-
gálati idejének megfelelő illetményekkel fog 
kineveztetni s részére biztosíttatik a gyakorló 
isk. taní tókat megillető mindenkori javadalom, 
mely nem lehet kevesebb, mint az állami taní-
tók részére időről-időre megállapított illetmény. 

A folyamodók szabályszerű bélyeggel ellátott, 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez inté-
zett s a budapesti I. ker. állami tanítóképző-
intézet igazgatóságánál szabályszerű szolgálati 
lton, tehát illetékes hatóságaik ú t j á n benyúj-
tandó kérvényeikhez a következő mellékleteket 
tartoznak csatolni: 

1. Születési anyakönyvi kivonat; 
2. tanítói oklevél, esetleg más tanfolyamok 

elvégzéséről szóló bizonyítvány; 
3. szolgálatuk folytonosságát feltüntető mű-

ködési bizonyítvány; 
4. községi erkölcsi bizonyítvány; 
5. hatósági orvosi bizonyítvány; 
6. esetleg katonai szolgálatukat igazoló iratok. 
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A kinevezésre ajánlottak, esetleg a folyamo-
dók közül más kijelöltek is, annak idején ki-
jelölendő állami tanítóképző-intézet gyakorló 
iskolájában, az e célra alakítandó szakbizott-
ság előtt s meghatározandó módozatok mellett 
tartandó gyakorlati tanítások során adnak 
tanúbizonyságot arravalóságukról. 

Akik ily gyakorlati tanítást már sikeresen 
tartottak, e tanítások alól felmentetnek. E kö-
rülmény a pályázati kérvényben megemlítendő. 

A folyamodványok benyújtásának határ-
ideje 1924 június hó 10. napja. 

Budapest, 1924. évi május hó 12-én. 
A m. kir. vallás- és közokt. minisztérium. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1924. 
évi május hó 20-án 38.897. VI. ü. o. szám alat t 

kelt rendelete alapján. 

360/1924. szám. 
Pályázat. 

A három évfolyamra terjedő állami polgár-
iskolai tanárképző főiskola első évfolyamára az 
1924/25-ik iskolai évre három szakcsoportban 
40—40 hallgató fog fölvétetni. E hallgatók elő-
tanulmányaik sikeréhez képest részint megél-
hetésüket állami segítséggel megkönnyítő ked-
vezményekkel (méltányosan megállapított 
díjért lakás és ellátás) részint anélkül, pusztán 
mint segély nélküli bejárók fognak fölvétetni, i 

E kedvezményes fölvételnek a következő ne-
mei vannak: 

1. A főiskola internátusában való bennlakás, 
étkezés és ellátás (fűtés,, világítás, mosás) pénz-
beli befizetés nélkül. 

2. A főiskola internátusában vialó bennlakás, 
étkezés és ellátás (fűtés, világítás, mosás) havi 
20.000 K befizetése ellenében. 

3. A főiskolai internátusában való bennlakás, 
étkezés és ellátás (fűtés, világítás, mosás) havi 
40.000 K befizetése ellenében. 

4. Jutányos ebéd kedvezménye. 
A kedvezményes ellátásra fölvett összes 

bentlakó hallgatók negyedéves részletekben 100 
kg főzőlisztet, 10 kg zsírt, 5 kg cukrot, 5 kg 
szappant és 6 kg hüvelyest (2 kg bab, 2 kg 
lencse, 2 kg borsó), a csupán kedvezményes 
ebédet élvező bejárók 70 kg főzőlisztet, 7 kg 
zsírt, 3 kg cukrot, 2 kg szappant, 1 kg borsót, 
1 kg babot és 1 kg lencsét tartoznak a főiskolai 
köztartásnak beszolgáltatni. 

A pályázat határideje 1924 június 15-ik 
napja. A később érkező, vagy jól föl nem sze-
relt folyamodványok nem vehetők figyelembe. 

A felvételt a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter úrhoz intézett s az állami polgár-
iskolai tanárképző főiskola igazgatóságához 
(Budapest, I. ker. Győri-út 13) benyújtott folya-
modványban kell kérelmezni. A kérvényben, 
melyre 20.000 K bélyeget kell tenni, világosan 
kiteendő, hogy a folyamodó melyik tárgy tanu-
lására érez kiváló hajlandóságot és hogy így az 
illető melyik főszakcsoportra (A. magyar nyelv-
és történettudományi, B. földrajz-természet-
rajz-vegytani C. mennyiségtan-természettan-

vegytani) óhajtja magá t fölvétetni. Akik a né-
met nyelvben, a zenei vagy tornatárgyakban 
kellő jártasságot tudnak felmutatni, azok a 
főszakokkal kapcsolatban szervezett német 
nyelvi, zenei vagy tornai mellékszakra is be-
iratkozhatnak. A kézimunkai mellékszakra bár-
mely hallgató beiratkozhatik. Az állami ked-
vezményben részesülők azonban a főszakcsopor-
ton kívül valamelyik mellékszakra (német 
nyelvre, tornára, kézimunkára) beiratkozni, azt 
rendszeresen egész éven át hallgatni s belőle 
vizsgázni is tartoznak. 

Az első évfolyamra vétetnek föl, akiknek 
elemi iskolai tanítói oklevelük vagy közép-
iskolai érettségi bizonyítványuk van. A_ C. 
szakcsoportra azok is folyamodhatnak és föl-
vehetők, akiknek felső kereskedelmi iskolai 
érettségi bizonyítványuk van. 

A folytatólagos évfolyamokra pedig azok vé-
tetnek föl, kik az előző évfolyamot sikerrel el-
végezték. 

A folyamodványhoz, melynek külső lapján a 
lakóhely pontosan megjelölendő (akár csak 
felvételért, akár pedig ösztöndíjért is folya-
modjék az illető) melléklendő bizonyítványok 
a következők: 

1. Születési bizonyítvány. 
2. Tiszti orvosi bizonyítvány arról, hogy az 

illető teljesen egészséges. 
3% Folyamodó előképzettségéről tanúskodó ok-

levél vagy iskolai bizonyítvány. Abban az eset-
ben, ha a folyamodó a folyamodás határnapján ^ 
az előírt bizonyítvánnyal még nem rendelkez-
nék, akkor mellékelheti az előző évről s a meg-
felelő osztály látogatásáról szóló igazolványát 
vagy értesítőjét is, a beiratkozáskor azonban 
tartozik az előírt okiratot bemutatni. Azon fo-
lyamodó pedig, aki valamely alkalmazásban 
van, tartozik illetékes hatóságától még külön 
működési bizonyítványt is mellékelni. 

4. Hiteles községi bizonyítvány a szülők fog-
lalkozásáról, vagyoni állapotáról, részletesen 
kimutatva azoknak minden forrásból eredő jö-
vedelmét s a folyamodónak esetleges magán-
vagyonát. 

5. Községi vagy más hiteles bizonyítvány a 
családtagok számáról, ezek életkoráról s arról, 
hogy hány gyermek vain a családfő közvetlen 
gondozása alatt s hány van távol a szülői 
háztól. 

6. Hiteles bizonyítvány attól az iskolától, hol 
a folyamodó előző tanulmányait folytatta, er-
kölcsi és nemzeti megbízhatóságáról. 

A felvételekről az illetőket a vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. miniszter úirtól beérkezett 
rendelkezés után fogom értesíteni. 

A kedvezményes minőségben fölvett I. éves 
hallgatók felvételük elfogadása s ennek bejelen-
tése, illetőleg a beiratkozás alkalmával a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrnak kü-
lön rendeletével szabályozott módon kötelező 
erejű szankciókkal biztosított Írásbeli nyilatko-
zatot tartoznak tenni a r r a nézve, hogy tanul-
mányaik befejezése után valóban a polgár-
iskolai tanügy szolgálatába lépnek. 

A felvétel csak akkor válik végérvényessé, 
ha folyamodónak tanár i pályára való alkal-
mas voltát a főiskola orvosai is megállapítja. 

Felelős szerkesztő: Körösi Henrik. 
Segédszerkesztők: 

líoravitz Lajos és Berwaldszky Kálmán. 
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PÁ LYÁ Z A T O K 
E rovat alatt közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

A Rimamurány Salgótarjáni Vasmű r.-t. 
ózdi iskolai kerületében szeptember elsejétől 
több állás lesz üresedésben. Jelenlegi java-
dalma a kezdő tan í tóknak havi egymill ióhat-
százezer korona, garcon lakás, fű t é s és világí-
tás. Csak kiválóan képesített, nőtlen tanítók 
pályázhatnak, akik zenében, ra jzolásban, spor-
tolásban vagy slöjdben, különösen pedig h a 
énekkar vezetésben jár tasak. Pá lyáza t i ha tár -
idő június hó 30. Ózd-Gyártelep. Borsod megye. 
Iskolaszék. 

A gyömrői áll. segélyezett róm. kath . polgári 
fiúiskolánál egy mennyiség-természettudo-
mány, egy magyar -német és egy földrajz-ter-
mészetrajz szakos állás szept. 1-én megürese-
dik eltávozás folytán. Csak férfi tanerők lesz-
nek rendesnek megválasztva, nők csak helyet-
tesi minőségben alkalmazhatók. Fizetés 50°/o-át 
állam adja . Ének és tornataní tás kötelező. Állás 
szept. 1-én elfoglalandó. Határ idő jú l ius 8. 

Nagykáta róm. kath. iskolaszéke egy tanítói 
ál lásra június 14-ig pályázatot hirdet , fizetés 
törvényszerű. 

Az esztergomi érseki róm. kath . tanítókép-
zőbe és in terná tusába , az 1924/25. tanévre fel-
vétetni óhajtók a főmagasságú biboros her-
cegprímás és érsek úrhoz címzett kérvényeiket 
jú l ius l - ig az intézet igazgatóságához küldjék 
be. A feltételek és módozatok tel jesen azonosak 
az állami tanítóképzőkre vonatkozó s a Nép-
tanítók Lap jának 15—16. számában megjelent 
hirdetményben foglaltakkal. Az igazgatóság. 

Kisbattyáni róm. kath. kántor tan í tó i állo-
másra pályázat : Jövedelem 16 mm búza, 5 mm 
szemes tengeri, 5 mm árpa, 5 m m burgonya 
30 m3 kemény hasábfa , 1 kat, hold 69 négyszög-
öl föld, részben a hitközség műveli , Vio hold 
kender föld. Kötelesség díjlevél szerint. Kán-
toriak németül végzendők. Ha tá r idő : Pá lyáza t 
megjelenése u t á n 8 nap. Tankötelesek száma 
25—30. Kérvények plébánia hivatalhoz címzen-
dők, Mecsekjánosi, Baranya, m. u. p. Komló. 

Az álmosdi gör. kath. iskolaszék pályázatot 
hirdet helyettes taní tó vagy taní tónő ál lásra 
a f. iskolaév végéig. Fizetés törvényes ál lam-
segély. Kérvények felszerelve e lap megjelené-
sétől számított 8 nap alat t az iskolaszéki el-
nökhöz Kókad u. p. Nagyléta küldendők. 

A nagysimonyi evamgelikus II. tanítói á l -
l á s ra pályázat hirdettet ik. Fizetés: Egységnél-
kül i helyi javadalom, államsegély s lakbér. P á -
lyázatok válaszbélyeggel j ún ius 7-ig ev. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. 

A nádudvari (Hajdú megye) róm. kath. is-
kolaszék nyugdí jazás fo ly tán megüresedet t 
kántor taní tói á l lásra pá lyázato t hirdet. J a v a -
dalom: két szobás lakás, megfelelő mellékhelyi-
ségekkel és belső kerttel, 406 négyszögöl külső 
kerttel. 25 kat , hold szántóföld, 5 kat. holdd rét . 
33 egység szer in t i államsegély. Kommün a la t t i 
viselkedés igazolandó. Kötelesség díjlevél sze-
rint , Pályázók választás nap j á ró l értesí t tetnek. 
Üti költséget nem fizetünk. Dr . Králik József 
plébános, Nádudva r . 

Az újszentgyörgypusztai róm. kath. tan í tó i 
ál lásra pá lyáza t hirdettet ik. Javada lom: két 
szoba, konyha, istálló, 400 négyzetöl kert , ál-
lamsegély. Kötelessége: I—VI. osztály és az 
ismétlősök okta tása , s m inden alkalommal a 
kántori teendők végzése. Pá lyáza t i ha t á r idő 
ezen hirdetés megjelenése u tán egy hónap. 
Kommün a la t t i maga ta r t á s igazolandó. Dáv id 
Bertalan h. lelkész isksz. elnök. Tiszaszentimre 
(Szolnok m.) 

A nyirbogdányi (Szabolcs vm.) róm. kath . 
iskolaszék lemondás fo ly tán megüresedet t 
kántor- taní tói ál lásra pá lyázato t hirdet e lap 
megjelenésétől számított 14 napig. J a v a d a l m a : 
lakás kerttel, 17 kat, hold 1196 négyzetöl szántó-
föld haszonélvezete, párbér 200 pár u tán , stóla. 
Értékegység 35. Kötelességek díjlevélben. Vá-
lasztás, melyre személyes megjelenés k íván ta -
tik f. évi j ún iu s 24. Szabályszerűen felszerelt 
kérvények Deér Gyula róm. kath. esperes cí-
mére Demecser (Szabolcs vm.) külddendők. 
(Kérvények visszaküldésére postabélyeg csa-
tolandó). 

A hevesi izr. államsegélyes népiskolánál 
nyugdíjazás foy tán megüresedet t tanítói állás 
lehetőleg nőt len taní tóval betöltendő. Mene-
kültek és B-listások előnyben részesülnek. Jö-
vedelem: törvényes i l letmények és lakás. Kér -
vények f. évi június 25-ig Brünauer Emi l kir. 
közjegyző iskolaszéki elnök címére külddendők. 

w és idegbajokat fájdalommentesen gyógyít, modern sugaras és villamos 
O P I m n A eljárásaival Dr. RÉH BÉLA ELEKTROMÁGNESES GYÓGYINTÉZETE, 
I ^ P I H V l i i ^ Budapest, VII., Vilma királynő-út 13. Telefon: József 26-24. 
* Kér jen ingyenes Ismertetőt! Tanító-családoknak engedmény 
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H I R D E T É S E K 
A hirdetésekben közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Tanítónő augusztus hónapban, társalkodónő-
nek, nevelőnőnek előkelő családdal nyaralna. 
Cíin kiadóban. 

Házitanítónőnek vagy anyahelyettesnek 
ajánlkozik idősebb tanítónő. Molnárné Puszta-
apa j posta Dömsöd. 

Húszéves találkozóra hívom társa imat Pá-
pára a tanítóképzőbe, július 2-ára délelőtt tíz 
órára. Megbeszélés céljából közöljétek velem 
címeiteket. Györffy Imre Kömlőd, Komárom 
megye. 

Okleveles tanítónőt keresek szept. l - re három 
leánykám mellé, egyik második elemista lesz, 
kettő kisebb. Németnyelv, zongoratudás meg-
kívántatik. Róm kath. 30 éven felüliek előny-
ben. Ajánlatokat kérek: Dragich Sándor intéző 
Lábod, Sallér puszta, Somogy megye. 

Óvodai iskolai ünnepélyekre két mesejáték 
kapható júniusban 10.000 K ellenében bér-
mentve: Óvoda Center (Borsod). 

A kecskeméti országos tanítói á rvaház folyó 
évi június 20-a körül ünnepli fennállásának 25 
éves jubileumát. Volt növendékei felkéretnek, 
tudassák Faragó Béla igazgatóval közelebbi 
viszonyaikat részletesen. Figyelmeztessék álta-
luk ismert volt tá rsa ikat a jubi leumra és az 
értesítés megküdésére. 

Négyéves leány unokám mellé óvónőt kere-
sek Kölcsey Gáborné Szatmárcseke. 

Állami tanító r. t. városból cserélne nagyobb 
alföldi városba vagy községbe, esetleg a Du-
nántúlra. Levelek: Peleskey János Salgótar-
ján, Üri-u. 650. sz. küldendők. 

A Néptanítók Lap ja 17—18. számában meg-
jelent oroszlányi hirdetést tévesen oszlányi-
nak nyomták. 

Tanítónő nyara l ta tásér t társalkodónőnek, 
nevelőnőnek ajánlkozik. Leveleket „Szün-
időre" kiadóhivatal továbbit. 

Tehetséges, főkép német tudású óvónőt ke-
resek magánóvóhoz. Megélhetés biztosítva. 
Ajánlatok kor, családi állapot megjelölésével 
„Frőbel" jeligére kiadóba. 

Keresek hatéves fiam mellé az első elemi osz-
tály taní tására németül is perfekt beszélő 
evangélikus tanítónőt. Zsupányi Gyula bérlő, 
Békás, u. p. Mezőlak. 

m mi.'n m h un fiiiiiihii'iiiiiiiii 
Most jeleni meg! 

A M A G Y A R G Y E R M E K Á B É C É S K Ö N Y V E 
az egyesített jelképes phonomimika i és írva»olvasási módszer alapján 

az elemi népiskolák I. osztálya számára 
Szerkesztették : 

Q . U I N T J Ó Z S E F D R Ó Z D Y G Y U L A 
a budapest i m. kir. állami taní tóképzcintézet a budapesti m. kir. állami tanítóképzőintézet tanára 

igazgatója. és gyakorlóiskolai taní tója . 

A szerzők könyvük szerkesztésénél a három tanítási eljárást szerencsés szempontok szerint egye* 
sítették, melyek az írás és olvasás technikájának elsajátítását játszi könnyűvé teszik. 

Az i rodalmi anyagban a magyar nemzet érzelmei, vágyai és reményei, a gyermek értelmi és 
érzelmi fokának megfelelően vannak feldolgozva. 

A könyvet a nm. magyar k i r . vallás* és közoktatásügyi miniszter úr a 138.224/1923. szám alatt az 
elemi iskolák részére tankönyvül engedélyezte. 

A M A G Y A R GYERMEK O L V A S Ó K Ö N Y V E 
az elemi népiskolák II . osztálya számára 

Szerkesztették : 
Q . U I N T J Ó Z S E F D R Ó Z D Y G Y U L A 

a budapest i m. kir . állami tanítóképzőintézet a budapest i m. kir . állami tanítóképzőintézet tanára 
igazgatója. és gyakorlóiskolai tanítója. 

E könyv A M A G Y A R G Y E R M E K Á B É C É S K Ö N Y V É n e k folytatása. Egy magyar család 
életét állítja a gyermek elé, melyből a vallásosság, a hazafiság, a munkaszeretet, a kedély, szóval a 
harmonikus józan élet hat a gyermek lelkére. 

E z e k a z e l s ő m a g y a r k ö n y v e k , m e l y e k a z t a z e s z m é t t a r t j á k f e l s z í n e n , m e l y r e m i n d -
a n n y i a n á l l a n d ó a n g o n d o l u n k s m e l y r e a j ö v ö n e m z e d é k é t n e v e l n ü n k k e l l . 

E könyvet a nm. vallás; és közoktatásügyi miniszter úr a 138.222/1923. szám alatt az elemi nép* 
iskolák számára tankönyvü l engedélyezte. 

A k i k e könyveket még nem ismerik, azoknak mutatványpéldányt készséggel küld a kiadóhivatal. 
Azoknak a tanító uraknak, k ik a A M A G Y A R G Y E R M E K K Ö N Y V E , i t bevezetik, az Ábécés 

könyvhöz írt Útmutatót ingyen adjuk. 

R É V A I T E S T V É R E K IRODALMI INTEZET RÉSZV.-TÁRS. KIADÁSA BUDAPEST, VIII, ÜLLŐI ÚT 18, 

i 
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ISKOLAPADOK, TORNA-
ÉS JÁTÉKSZEREK, ATHLE-
TIKAI CIKKEK, BÚTOROK 

GYARA 
LOPOS GYULA 
BUDAPEST, I I I , Bécsi-út 85. szám. 

TELEFON 1 1 3 - 4 4 . 
Költségvetéssel és árjegyzékkel díj-

mentesen szolgálok. 
„ Z A H N " - R E N D S Z E R Ü I S K O L A P A D O K . 

Az Üzemembe beolvadt Feiwel-féle iskola 
padgyár összes padmintáinak gyártása. 

Rieger Ottó orgonagyár 
BUDAPEST, 

X., SZIGLIGETI-U. 29. 
(Rákosfalva). Tel. J. 93—45. »» 

UJ ORGONÁKAT, 
valamint homlokzat-sipok 
szállítását és orgonajaví-
tásokat m é r s é k e l t árban, 
szakszerű és művészi kivi-

telben elvállalunk. 

Fittler Sándor 
Orgona-, orgonasíp- és 

harmóniumkészítö vállalata 
P E S T E R Z S É B E T 

Erzsébe t -u t ca 23. szám. 
Vállalja modern új o rgonák ké-

szítését művészi kivitelben. 
Régt orgonák átalakítását és ja-

vítását . 
Mindennemű orgonas ípok speci-

ális készítését és szállítását. 
Szívó- és nyomórendszerű h a r -
móniumok készítését és javítását . 
Költségtervezettel készséggel szolgálok. 

A l a p í t t a t o t t 1910-ben" 

Váradi Miklós és társa Barakovits 
m ű o r g o n a i é p i t ő k 
RákospalotasÚjfalu 

(Budapes t mellett) 
Klapka György-utca 52. 
Készítünk pneumatikus és elektromos 
rendszerű orgonákat bármilyen nagy-
ságban és kivitelben. Úgyszintén mo-
dern gépezetes orgonákat . Mindennemű 
orgonasípokat és elektromos fujtató-
berendezéseket stb. Vállalunk javításo-
kat, átépítést, tisztítást, hangolást és 
orgonák jókarbantartását . Tervekkel és 
költségvetéssel készséggel szolgálunk. 

IBI! 

O R G O N A 
E L A D Ó . h é t v á l t o z a t o s , e l f i l j á t s z ó , 

p e d á l o s , k e v e s e t h a s z n á l t 
E l v á l l a l o k új o r g o n á k ép í t é sé t az orazág b á r m e l y r é s z é b e n , 
úgysz intén orgon aj av i t á s t , b ő r ö z é s t , h a n g o l á s t , va lamint új 

h o m l o k z a t i a l p o k kész í t é sé t éa f e l s zere l é sé t . 

K E M E N E S I S Á N D O R orgonakészítő 
e z e l ő t t P E P P E R T N . F I A 
S Z O M B A T H E L Y . = 

ORSZÁGH SÁNDOR 
ÉS FIA 

orgona- és harmoniumgyár 
R á k o s p a l o t a - Ú j f a l u 
E ö t v ö s u tca 93* s z á m 

Budapest mellett 
a nyugat i pályaudvartól a C 

kocsival a végállomásig. 

Alapíttatott 1861-ben. 
Vállal új orgonákat, homlokzatsípokat, 
orgona-átépítéseket (vi l lanyerire, es i ' 

rendszerre), művészi kivitelben. 

Magyar Tudományos Társulatok Saj tóvál la la ta Rl. Budapes t , Múzeum-körűt 6. — Igazgató : Szabó T . István. 



ö t v e n h e t e d i k é v t o l y a m . 2 1 — 2 2 . s z á m . B u d a p e s t , 1 9 2 4 j u n i u s 15. 

Néptanítók Lapja 
Szerkeszti és kiadja a magyar királyi valláss és közoktatásügyi minisztérium. 

SZERKESZTŐSÉG : M. kir. vall.- és közokt. miniszt. 
Budapest V, Báthory-u. 12. III. em. 20. — Tel.: 68-18. 

KIADÓHIVATAL: M. Tud. Társ. Sajtóvállalata Rt. 
Budapest VIII, Múzeum-körűt 6. — Tel.: J. 72-06. 

Megkaphatja minden elemi népiskola, tanító-és kisdedóvóképzőintézet, 
nemkülönben valamennyi egyházi főhatóság, tanfelügyelőség és tanfel-
ügyelői kirendeltség. A lap megküldése iránti kérelmek az elemi népiskola 
fennállását igazoló s az illetékes tanfelügyelő által láttamozott községi 
•előljárósági bizonyítvánnyal együtt a Néptanítók Lapja szerkesztőségé-
hez (Budapest V, Báthory-utca 12. III. em. 20.) küldendők. A helység 
(a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetés) ár: Negyedévre 10.000 K. — Egyes szám ára minden 
megkezdett iv után 700 K. Negyedévnél több időre előfizetést nem 
fogadunk el. — Az előfizetési dijak a kiadóhivatalba küldendők. 
Hirdetések árszabása:.Pályázati apróhirdetések: Hivatalos 500 K, 
magán 750 K szavankint. Üzleti hirdetések díjszabás szerint. — A hir-
detési dijak a kiadóhivatalnak előreflzetendők és a hirdetések 
szövege is oda küldendő. — Kéziratokat nem adunk vissza. 

T A R T A L O M : Hübner József: A tanya ku l tú rá jáér t . — Romhányi Sándor: Osztályozás előtt . — A hazai 
tanügyi lapokból. — A külföldi tanügyi lapokból: London nevelésügye. — Hirek: Klebelsberg K u n ó gróf 
vallás= és közoktatásügyi miniszter a nőnevelésről és zenekul túráró l . — A K é p t a n í t ó k Lapjáért. — Egyesületi 
élet. — Irodalom. —Ismeretterjesztő: Tomcsányi János: Észak-Európa ú j á l lamai. — Tanítók tanácsadója. — 

Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A tanya kultúrájáért.* 
ílilbner József, pályázatunkon első dí jat nyert 

pályamunkája. 

Bevezetés. 

Valamikor, még a török megszállás idejében, 
sokkal sűrűbben voltaik az Alföldön a községek, 
min t ma. Akkor iban még nem voltak az a l fö ld i 
községek egymástól órányi, esetleg több órá-
ny i távolságra . — Abban az időben sok-
kal több, bár kisebb község vi rágzot t az Al-
földön. Azonban a töröknek kényelmetlen volt 
.a sok község igazgatása s kényszerítette a la-
kosságot, hogy nagyobb községekben tömörül-
jön, ami t sok község elpusztulásával elő is 
segített . Viszont a lakosság felismervén, hogy 
nagyobb községekben jobban védekezhet a 
portyázó törökök ellen, tudatosan húzódot t 
és tömörül t nagyobb községekbe. Az e lhagyot t 
községeket elpusztí totta a tűz, felverte a gaz, 
nyomaika t el tüntet te az idő já rás viszontag-
s á g a s ma m á r csak az emlékük él, h a él! 
A török megszállás u tán pedig volt elég oka 
a lakosságnak, hogy továbbra is tömörülve 
m a r a d j o n — a bécsi kainaril la zsoldosai m i a t t ! 

Az akkor i községek csak anny i földet mű-
veltek, amennyi s a j á t e l lá tásukra volt szüksé-
ges. í g y azután nem egyszer megesett, hogy 
a z ország egyik része az éhhalál küszöbén 
volt , m íg a másik részen a gabona a vermek-
ben dohosodott, mer t a szállítás akkor iban a 
legnehezebb kérdés volt. Azonban annál több 
jószáguk s ezek számára hihetet len k i te r jedésű 
legelőjük volt. A jószágállomány növekedésé-

* A p á l y a m u n k a n a g y te r jede lme m i a t t csak a l ényege-
sebb részeket közöl jük . 

vei az élelmesebb községek az elpusztul t köz-
ségek h a t á r a i t is magukhoz ragadták . í g y ke-
letkeztek a roppan t ki ter jedésű alföldi váro-
sok. (Pl. Debrecen 166.284 kat. hold, m í g ezzel 
szemben B a r a n y a vármegyében Rácváros 35 
kat. hold.) í gy lehetséges azután az, hogy egy-
mástól messzeeső községek lettek határszom-
szédok. (P. Szeged—Szabadka.) 

Évszázadokig, egészen a vasút megjelenéséig, 
ilyen vol t az állapot. 

A vasútépí tés megkezdésével és ter jedésével 
az alföldi lakosság mindinkább kezdett a ga-
bonatermeléssel foglalkozni, mer t a szállí tás 
eddigi költséges és nehéz kérdése megoldást 
nyert . Az alföldi lakosság mind több és több 
szántóföldet kezdett műveln i a község közvet-
len közelében. Azonban lassan rá jö t tek , hogy 
a távoli pusztákon a földművelésre m é g alkal-
masabb földek vannak s megkezdték az el-
vadul t puszták visszahódítását . 

Később a gazdák az időjárás viszontagságai 
ellen enyhelyeket és pihenőhelyeket kezdtek 
építeni, m e r t a távoli pusztákról minden este 
visszatérni a községbe kényelmetlen, alkal-
matlan és időrabló vagy pedig az ór iás i távol-
ság m i a t t egyál ta lán lehetetlenség volt. í gy 
kezdődött meg a tanyák építése, ahol eleinte 
a gazda nyáron lakot t csak, míg télre a köz-
ségbe költözködött vissza. Idők ha lad táva l már 
télire is a t anyán m a r a d t a cselédség, a béres 
a jószággal. 

A lakosság szaporodásával s a szabadföldek 
felosztásával mind több és több t a n y a épült. 
Azonban a rossz közlekedési viszonyok, a ret-
tentő sáros utak mellet t lehetetlenség volt, 
hogy a gazda beszoruláskor (az első hó le-
eséskor, amikor a jószág az istállóba szorul) 
egész gazdaságát , minden termését, összes fel-
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szerelését ősszel be- és tavasszal kiszállítsa. 
A gazda tehát kényszerből szorult arra, hogy 
most már télen-nyáron állandóan a tanyán él-
jen. Megszületett tehát az a generáció, amely 
a tanyán jő a világra, ott él és ott is fejezi 
be az életét! ' 

Megkezdődött a rendszeres tanyai élet e 
lassan-lassan az 1868. évi X X X V I I I . t-e. ha-
tása alatt itt-ott tanyai iskolák is épültek. 

A tanyai tanítók munkálkodása folytán, 
ahol erre megvolt a lehetőség, gazdakörök, szö-
vetkezetek alakultak a tanyákon. A civilizáció 
is lassan tért hódított: a tanyai lakosság 
szülésznőt, orvost, templomot, anyakönyvi, 
csendőrkapitánysági, marhalevélkezelői hiva-
talt, temetőt stb. kapott. 

Azonban, sajnos: csak egynéhány helyen! 
Újabban azonban már belátják, hogy a 

tanyarendszer mai elmaradottságában rettentő 
energiapazalás s a tanyai iskolák mellett léte-
sítendő tanyai központok szervezésével gondol-
ják megvalósíttatni ú j községek alakulásának 
megalapozását. A fejlődés megindult, a pusz-
ták elszakadnak az anyaközségtől s ú j közsé-
gek keletkeznek, például Orgovány, Szabad-
szállás stb. 

A nagyközönség csak Jókai regényeiből is-
meri a délibábos Alföldet, de igaza van Czett-
ler Jenő dr. egyetemi tanárnak, hogy szakí-
tanunk kell végre a délibábizmussal s végre 
hozzá kell látnunk, hogy a tanyákon is kultu-
rális életet teremtsünk, hogy a tanyai lakos-
ság kultúrszükségleteit is kielégítsük s őket 
is intenzivebben kapcsoljuk bele a közösség, 
a nemzet életébe! 

Sok itt a teendő! Teljesen elhibázott nézet 
az, hogy — a hultúrmáz kényelmes sánca mögé 
b'újva — takargassuk a tanyai élet hiányait, 
hátramaradottságát. Sőt inkább a közösség-
nek, a nemzetnek teszünk szolgálatot, ha a 
hiányokra és azok orovoslására rámutatunk! 
Lehetetlen állapot, hogy a XX. században a 
fővárosi modern klinikák mellett magyar 
anyák szülésznő segítsége nélkül hozhassanak 
áldozatot a magyar jövőnek, hogy orvosi se-
gítség és kezelés hiányában korán befejezzék 
életüket azok, akik még megmenthetők lettek 
volna s akiknek szomorú pusztulása a közös-
ség, a nemzet kára . Nem kell továbbá titkot 
csinálnunk abból, hogy az alföldi utaink gya-
lázatosan rossz állapotban vannak s télen úgy-
szólván lehetetlen és életveszélyes a közleke-
dés. Sok-sok ilyen oka van a tanyai lakosság 
kulturális hátramaradottságnak. 

A tanyai élet civilizálásával az 1922. évi, 
Kecskeméten tar to t t tanyai kongresszus fog-
lalkozott elsőízben. 

A tanyai lakosság lelke, belső erőink kifej-
lesztésével, a tanyai kultúra terjesztésével 
elsőízben hivatalosan a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter 130.700. VIII. a—1923. sz. rende-
lete, mint az 1921. évi XXX. t.-c. végrehajtási 
utasítása foglalkozik bővebben ós rendszere-
sen. Ez volt az első hivatalos intézkedés, amely 

végre tekintetbe vette a tanyai élet különleges 
viszonyait. 

Sajnos, a rendelet, amely azonban óriási ha -
ladást jelent, összes rendelkezései a t anyán 
nem érvényesülhetnek s továbbra is fennáll 
a tanyai iskoláztatás problémája, amelynek 
megoldására a Néptanítók Lapja hirdetett 
pályázatot valószínűleg azért, hogy e 
kérdéshez azok is hozzászóljanak, akik tanyán 
élnek s így a tanyai viszonyokat alaposan, 
személyes tapasztalataik alapján ismerik. 

Amikor a tanyai iskoláztatás és a tanyai 
kultúra problémájának megoldását keressük, 
a következő kérdésekkel kell foglalkoznunk^ 

L Az iskolai körzetek. 
II. A tankötelesek beiskolázása. 

III . Az iskolábajárás akadályai. 
IV. A szorgalmi idő. 
V. A tanyai iskolák adminisztrációja. 

VI. Az iskolai épületek, felszerelés, anyagi 
ellátás. 

VII. A tanító elhelyezkedése, kultúrális meg-
élhetése. 

I. Az iskolai körzeiek. 
A Magyar Kir. Központi Statisztikai Hiva-

tal szerint* Csonka-Magyarországon 3468 köz-
ség van. A községek lakosai azonban nem él-
nek mind a belterületen, hanem igen tekinté-
lyes rész a külterületen él. 

Az 1920. évi népszámlálás adatai szerint 
Csonka-Magyarországon 1749 olyan község van, 
amelyekhez 50 leieknél népesebb puszták, ma-
jorok, telepek stb., szóval lakott külterületek 
tartoznak. Ezen adatok szerint tehát Csonka-
Magyarország községei 50'4%-ának van kül-
területi lakossága! A valóságban azonban ez 
a százalék nagyobb, mivel azok a külterületi 
részek, amelyeknek lélekszáma az 50-et el nem 
éri, a statisztikai adatokban külön feltüntetve 
nincsenek! Miután az ilyen helyeken is vannak 
tankötelesek, ezekről sem szabad megfeledkez-
nünk! Ezek száma is nagy, ha tekintetbe vesz-
szük, hogy az összes lakosság létszámának 
13'9-ét a 6—11 éves tankötelesek, 6-8-ét pedig 
a 12—14 éves tankötelesek alkotják. (Pontosab-
ban a vármegyék területén a 6—11 évesek 
14-7°/o és 12—14 évesek 7-l°/o. A törvényható-
sági joggal felruházott városokban pedig 6—11 
éves 10-5°/o és a 12—14 évesek 5-4"/o az orszá-
gos átlag szerint.) 

Amidőn tehát a tanyai iskoláztatás meg-
oldását keressük, nem szabad megfeledkez-
nünk azokról a gyermekekről sem, akik nem 
tanyán, hanem más külterületen (telep, vasiíti 
őrház stb.) s 50 lélekszámnál kisebb lakott 
helyen élnek! 

Ezen kérdés tehát nemcsak az Alföld helyi 
problémája, hanem miután Csonka-Magyar-
ország jelenlegi 33 vármegyéjének mindegyi-
kében van külterületi lakosság — ez országos 
probléma! 

Ezen megállapítás után a Néptanítók Lapja 
által kitűzött pályatétel önmagától módosul 

* Az 1920. év i n é p s z á m l á l á s I . r é sz . 
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oda, hogy nem kizárólag a tanyai iskolázás, ha-
nem az ország összes külterületein élő tanköte-
lesek iskoláztatásának problémáját kell meg-
oldani. 

* 

Az 1921. évi X X X . t.-c. 1. §-a szerint minden 
gyermek gondviselője (szülő, gyám, gazda) kö-
teles a gondviselése alatt álló gyermeket a 
gyermek 6. életévének betöltését követő 9 tan-
éven át nyilvános iskolai oktatásban része-
síttetni. 

Ennek megfelelően az idézett tőrvény végre-
hajtási utasítása, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 130.700. VIII . a—1923. számú rende-
lete 26. §-ának 4. pontja szerint a 12 éven aluli 
tanköteles 3-5 km., a 12 éven felüli tanköteles 
pedig 5 km. távolságról köteles iskolába járni. 

A törvény tehát a leghatározottabb, félre 
nem magyarázható módon a lakástól 3-5 km., 
illetőleg 5 km.-re eső iskolába beutalja a tan-
köteleseket! 

Azonban kérdés, hogy minden külterületi la-
kástól 3-5, illetőleg 5 km.-re van-e iskola1 Saj-
nos — nincs! 

I. Ebből megállapítható, hogy Csonka-
Magyarországon sürgősen szaporítani kellene 
a külterületi iskolák számát, miután a meg-
levők nem elegendők. 

önkéntelenül fevetődik itt az a kérdés: mi-
lyen szempontok szerint szaporítsuk a kül-
területi iskolákat? 

Pontosan, szimmetrikus hálózatban elhelyezni 
a külterületi iskolákat nem lehet, miután a 
lakóházak sincsenek szimmetrikusan elhelyezve. 
I t t a települési lehetőségeket kell tekintetbe 
venni. Pl. a Duna—Tisza közén a települési vi-
szonyoknál tekintetbe kell venni azt, hogy az 
év legnagyobb részén át ezt a területet a fel-
fakadó vadvizek borítják. Ezen oknál fogva 
csakis a magasabban fekvő partosabb helye-
ken, úgynevezett szigeteken lehet épületet 
emelni. Ezen szigetek elhelyezkedése rend-
kívül szeszélyes s ennek megfelelően szeszélyes 
a tanyák elhelyezkedése is. Ilyen helyeken 3-5 
km.-es sugarú iskolakörzeteket létesíteni nem 
lehet. 

így tehát a települési viszonyok javulása s 
ezzel kapcsolatosan a nemzetnevelés, a népok-
tatás szempontjából is fontos a Duna-Tisza 
csatorna. 

Ezenkívül tekintetbe kell jönnie a népsűrű-
ségnek is. Az 1921. évi X X X . t.-c. végrehajtási 
utasítása 3:5 km.-es körzetet ír elő a minden-
napi iskolások részére. Eszerint tehát egy-egy 
iskolára 38-4 • km. jut. Ha tekintetbe vesszük, 
hogy Szabolcs vármegyében, ahol a leg-
több ajialfabéta van (24%>-a a 6 évnél idősebb 
lakosságnak), az átlagos népsűrűség • km.-en-
kint 73, akkor ott egy-egy iskolai körzetre 
38-4 X 73 = 2.803 lakos jut. Miután Szabolcs 
vármegyében a 6—11 éves gyermekek az összes 
lakosságnak 15-5-ét alkotják, egy-egy iskola-
körzetnek tehát 382 mindennapos tankötelese 
van. 

II. Ez a megállapítás is támogat ja azt a 
köztudomású valóságot, hogy a már meglevő 

külterületi iskolák legtöbbje túlzsúfolt, miután 
ezek főleg egy tanítós osztatlan iskolák. Ezen 
adat is támogatja az I. alatti megállapítást: 
szaporítani kell a külterületi iskolák számát. 

A külterületi iskolák szaporítása kétféle-
képen történhetik: 

1. vagy megnagyobbítjuk az iskolakörzete-
ket s a már meglevő iskolákat több tanerős 
iskolákká fejlesztjük, vagy 

2. az iskolakörzetek kisebbítésével több, de 
kisebb létszámú iskolát állítunk a nemzet-
nevelés szolgálatába. 

Az első megoldási mód előnye volna, hogy 
lassankint kiküszöbölhetnénk népoktatásunk-
ból az osztatlan iskolákat, vagy legalább szá-
mukat minimálisra csökkenthetnénk. A Nép-
tanítók Lapja által hirdetett pályázatok alkal-
mával két pályanyertes műben is olvashattuk 
azt a megállapítást, hogy az osztatlan iskola 
nem iskola, hogy az osztatlan iskola csak lát-
szat munkát végezhet. Be kell végre látnunk, 
hogy azt a munkát, amelyet az osztott iskolá-
nál 9 tanerő (1 igazgató, 6 osztálytanító, 2 hit-
oktató) heti 162 órán végez el, azt az osztatlan 
iskola egy tanítója heti 33 óra alatt elvégezni 
nem tudja. Ez fizikai lehetetlenség! A cél a 
jövőben — csak az osztatlan iskolák megszün-
tetése lehet. I t t még a takarékossági szempont 
sem érvényesülhet, mert ez csak a magyar 
jövő rovására megy. 

Hátránya az első megoldási módnak, hogy a 
megnagyobbodott iskolakörzetekben igen sok 
tanulót kell majd kocsin iskolába szállítani. 
A második megoldási mód előnye abban rej-
lene, hogy a kisebbített iskolakörzetekben a 
kocsin való szállítás költségei elesnének. Hát-
ránya viszont az volna, hogy szaporítanánk az 
osztatlan iskolák számát. Ha azonban szigo-
rúan keresztülvinnék azt az elvet, hogy egy 
egy osztatlan iskola tanítójának keze a la t t 25 
gyermeknél több nem lehet (s amint a tan-
kötelesek száma eléri a 40-et, rögtön második 
tanerő rendeltetnék ki), ezen iskolák a körül-
ményekhez képest életképessé lennének. 

A fenti két megoldási mód felett egységesen 
dönteni nem lehet, az mindig a helyi viszo-
nyoktól, körülményektől függ s ennek meg-
felelően a helyi viszonyokat alaposan ismerő 
járási tanfelügyelőkre vár az a hivatás, hogy 
ezirányban javaslatot terjesszenek a kultusz-
miniszter elé. 

Akármelyik megoldási mód mellett dönt 
majd a miniszter, azt a távolságot, amelyet a 
gyermek jelenleg gyalog köteles megtenni, a 
3-5 km.-t mindenesetre csökkenteni kell. Ez a 
rendelkezés a 6—11 éves fejlődő gyermektől 
túlságos testi teljesítményt követel (oda-vissza 
7 km.!). Az ilyen távolságról jövő tanköteles-
nek télen még sötétben kell hazulról elindulni, 
hogy 8 órára iskolába érkezzen, ahová rende-
sen elkésve érkezik s ahol a fáradtság folyo-
mányaként figyelni képtelen. Figyelem nélkül 
pedig pedagógiai értelemben vett tanítás lehe-
tetlenség. 

De meg a legtöbb tanköteles lakása nincs 3-5 
km.-re az iskolától légvonalban. Miután azon-
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ban az utak a külterületi iskolához nem sugár-
szerűen vezetnek, a gyermeknek a kacskarin-
gós utakon kell menni, a vadvizek, a sár miat t 
sokszor nagy kerülőket kell tennie — s így 3 5 
km.-nél is nagyobb utat tesz meg, bár a lakása 
nincs messzebb az iskolától 3-5 km.-nél lég-
vonalban. 

Ha feudapesten is (akol az Andrássy-út csak 
2 km. 313 m.) a tanköteleseknek 3-5 km.-t kel-
lene megtenni az iskoláig, a szülők felzúdul-
nának, mert az olyan távolság, mint amilyen 
messze van a Calvin-tértől (az Üllői-áton vé-
gig) a Népligetnél lévő honvéd (volt „Ferenc 
József") gyalogsági laktanya! És itt még fel-
említendő az a valóság, hogy a külterületi 
gyermek szélben, viharban, cuppogó, ragadós 
sárban jön — sokszor a ty ja csizmáiban! 

Nagyon megfontolandó tehát, hogy a jövő 

generáció egészséges fejlődésére nincs-e káros 
befolyással a törvény kívánalma folytán na-
ponta megteendő út. 

Még nagyobb a 12—14 éves tankötelesekkel 
szemben támasztott követelmény, akiknek 5 
km.-t is meg kell tenniök (oda-vissza 10 km!). 
Olyan út ez, mintha a budapesti gyermeknek 
a pesti Dunaparton az összekötő vasúti hídtól 
a Margit-hídig kellene menni. 

I I I . Tehát orvosszakértők által megállapí-
tandó az a távolság, amelynek legyaloglása 
vitán a fejlődő gyermeki szervezet még 
figyelni és így tanuló munkásságra képes. A 
jövő generáció egészségét óvnunk s egészséges 
fejlődését elősegítenünk kötelességünk. Ezzel 
tartozunk a magyar jövőnek! 

IV. Az orvosszakértők által megállapított 
távolságon túl lakó tanköteleseket kocsin kel-
lene az iskolába szállítani. (Erről bővebben az 
„Iskolábajárás akadályai" c. fejezetben lesz 
szó.) 

Furcsa állapotot teremt az a jelenleg fenn-

álló rendelkezés, amely a mindennapos tankö-
teleseknél 3-5 km.-res iskolakörzetet, a tovább-
képzős tanköteleseknél pedig 5 km.-es iskola-
körzetet állapít meg. 

Ennek az eredménye, hogy 3-5 km. után a 
6, 11 éves tankötelesek nem járnak iskolába s 
analfabéták maradnak. Amint eléri azonban a 
12. életévét, a törvény 5 km.-ről is beutalja az 
iskolába. Mit csináljon a tan í tó azokkal az 
^analfabétákkal? Igaz, hogy ezek részére elő-
készítő osztályok szervezendők, azonban erre a 
célra hetenkint legfeljebb heti 1 óra áll ren-
delkezésre. Végezhető-e ennyi idő alat t (hat-
napos időközökkel) eredményes munka? Nem! 

V. A mindennapos és a továbbképzős tankö-
telesek iskolakörzete közötti különbség meg-
szüntetendő. 

VI. Az iskolakörzetek nem köralakban álla-
pítandók meg, hanem a község külterülete 
iskolakörzetekre osztandó, a tankötelesek lét-
számához mérten. Most, akik ebben az iskola-
kerületben egy bizonyos (az orvosszakértők 
által megállapított) távolságon belül laknak az 
iskolától, azoknak gyalog kell jönni, akik pe-
dig ezen a bizonyos távolságon túl laknak, 
azok kocsin szállítandók az iskolába. 

Ilyen módon minden tanköteles beiskolázása 
lehetséges lesz, s az iskolakörzeteken kívül 
lakó tankötelesek számúra külön rendelkezés 
wem szükséges. (Lásd I . ábrát.) 

A 130.700 VIII./a. 1923. sz. miniszteri rende-
let 5. §-a határozottan előírja, hogy nagyobb 
községekben a tankötelesek nyilvántartása 
(törzskönyvezése) az elemi népiskolák elhe-
lyezésének megfelelően történik. A községek-

i ben ezen kerületeket a kir. tanfelügyelő javas-
latára a közigazgatási bizottság jelöli ki. 

Azonban ismeri-e és ismerheti-e a kir. tan-
felügyelő az egyes községek külterületének le-
települési viszonyait, hogy ezek alapján az 
iskolakörzetek megállapítására helyes előter-
jesztést tehessen? Nem! 

Ezért az egyes iskolák kerülete* még ma sincs 
megállapítva! Sok tanító nem tudja , hogy 
mely tanyák tartoznak az ő iskolájának kerü-
letébe s így még ma is sok tanköteles beisko-
lázatlan. 

E bajon segítendő, a külterületi tanítóknak 
(mint akik a külterületi települési viszonyokat 
a legjobban ismerik) kellene elkészíteni az 
iskolakerületek tervezetét. Minden külterületi 
ház, t anya számbaveendő és valamelyik iskola-
kerületbe beosztandó! 

Az egyes iskolakerületek keretein belül meg-
állapítandók a 6—11 éves és a 12—14 éves tan-
kötelesek gyalogló-körzete, amelyen túl a tan-
kötelesek kocsin szállítandók az iskolába. 

Amennyiben a kocsin való szállításnak elhá-
rí thatat lan akadályai vannak, a külterülete-
ken a minimális létszámú, 25 tankötelessel 
kényszer-osztatlan iskolák szervezendők. 

VII. Ha esetleg a külterületen oly csekély 
számban vannak tankötelesek, hogy azok szá-
mára külön iskolát felállítani nem lehet, s a 
kocsin való szállítás is lehetetlen — akkor ezek 
számára a belterületi iskolák mellett interná-
tust kell felállítani. 
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A tankötelesek beiskolázásánál vezérelv le-
gyen, hogy a külterületeken egyetlen egy tan-
kötelesnek sem szabad lenni, aki a törvény 
által előírt 9 évi nyilvános iskolai iskoláztatás-
ban ne részesüljön! 

Ezek után nézzük meg legalább egy példán, 
hogy az iskolakerületek megszervezése gya-
korlatilag hogyan valósítható meg. 

A külterülettel bíró községek nagy sokasá-
gából kiragadunk két, egymással szomszédos 
községet (lásd 1. ábrán). 

„A" község lakosai kisgazdák, „B" község 
pedig 9 nagy uradalomból áll. 

„A" község adatai: Az alább következő ada-
tok az 1920. évi népszámlálás adatai. Területe 
31.069 kat. hold. Összes lakossága 8272. Ebből 
külterületen lakik 3010 (36-3%). 

A külterületi lakosságból analfabéta 36:9%. 
(A megyei átlag 28 5%, az országos átlag 
23-6%.) 

Az egész külterületen van 410, — 6—11 éves 
tanköteles. 

Iskolakörzetei: 
I. körzet a belterületi. 
II. körzet. A lakosság létszáma 569. Ebből 

analfabéta 43%. 6—11 éves tankötelesek száma 
119. Van 2 tanító, 2 tanterem. 

I I I . körzet. Lakosság létszáma 451. Ebből 
analfabéta 43%. 6—11 éves tanköteles 80. Van 
2 tanító, 1 tanterem. 

IV. körzet. Lakosság száma 483. Ebből anal-
fabéta 23-4% 6—11 éves tanköteles 90. Van 1 
tanító, 1 tanterem. 

Az egész külterületen lévő tankötelesből nem 
já r iskolába 121 = 29-5%. 

Ha a törvényes létszámot vesszük tekintetbe 
(40), akkor a 410 külterületi tankötelesekhez 
410 :40 = 10 tanító volna szükséges 10 tante-
remmel. Ezzel szemben van 5 külterületi tanító 
4 tanteremmel. 

Amint az első ábrán látható, a község külte-
rületének tekintélyes része nem tartozik az 
iskolakörzethez. A külterületi tankötelesek 
29-5%-a nincs beiskolázva! A külterületi lakos-
ság 36-9%-a analfabéta. 

Ha a sokat hangoztatott kultúrfölényünket 
meg akar juk tartani , ezeket a viszonyokat 
megtűrnünk nem szabad! 

E kérdés háromféleképen oldható meg: 
1. Az iskolakörzeteket iskolakerületekre bő-

vít jük (lásd 1. ábrán a pontos vonalozást) és a 
3 km.-es körzeten túl lakó tanköteleseket kocsin 
szállítjuk az iskolába. 

2. Az iskolakerületeket kisebbítvén (lásd 2. 
ábrát), újabb két iskolakerületet szervezünk. 
Ezen megoldás a kocsin való szállítás költsé-
geit tetemesen csökkentené, mert tekintettel 
arra, hogy az iskolakerületek csak 2 km.-es 
sugárúak, majdnem minden tanköteles gyalog 
mehetne az iskolába. 

3. Ha az előző megoldások közül a gyakorlat-
ban egyik sem valósítható meg, akkor a kocsin 
szállítandó tankötelesek részére a belterületi 
iskolával kapcsolatosan „A" község pénztárá-
nak terhére internátus állítandó fel. 

Természetesen a leghelyesebb megoldást 

csak kint a terepen, a természeti akadályok 
(árterület, vadvizek, az utak állapota stb.) 
figyelembe vételével lehet megállapítani. 

Ezért állapítottuk meg már egy ízben: az 
iskolakerületek tervezetének elkészítése a kül-
területi tanítók feladata legyen. 

IlyPn tervezet elkészítése és végrehajtása 
után „A" községben beiskolázatlan tanköteles 
nem lesz s a horribilis számú analfabéták 
száma is csökkenne! 

„B" község adatai: 
Területe 29.110 kat. hold. Összes lakossága 

1256. Ebből külterületen lakik 1256 (100%). A 
lakosságból analfabéta 47,5%. (A megyei átlag 
28-5%, az országos átlag 23-6%). Az egész kül-
területen 239 6—11 éves tanköteles van. 

Iskolakörzetei: 
I. A lakosság létszáma 437. Ebből analfabéta 

47-8%. 6—11 éves tankötelesek száma 80. Van 
1 tanító, 1 tanterem. 

II . A lakosság száma 385. Ebből analfabéta 
57-6%. 6—11 éves tankötelesek száma 73. Van 
1 tanító, 1 tanterem. 

Az egész külterületen lévő 239 tankötelesből 
nem jár iskolába 86 = 35-9%. 

Ha a törvényes létszámot (40) vesszük tekin-
tetbe, akkor 239 tanköteleshez 239 : 40 = 6 tanító 
volna szükséges 6 tanteremmel. Ezzel szemben 
van 2 tanító 2 tanteremmel. 

Amint az első ábrán látható, a község terüle-
tének tekintélyes része nem tartozik az iskola-
körzetbe. A tankötelesek 35-9%-a ezért nincs 
beiskolázva s a lakosság 45-7%-a analfabéta! 

Ezen állapotokat megtűrnünk nem szabad! 
A megoldás a következő: 
A 4. és 5. majorból, továbbá a 8. és 9. ma-

jorból egy-egy iskolakerület szervezendő! (Lásd 
2. ábrán.) 

A 4. major: lakossága 158, ebből analfabéta 
48-r/o, 6-11 éves tanköteles 29. 
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Az 5. major: lakossága 129, ebből analfabéta 
44-9%, 6—11 éves tanköteles 27. 

Az ezekből szervezendő iskolakerületeknek 
tehát 56 mindennapos tankötelese lesz. 

A 8. major: lakossága 75, ebből analfabéta 
54-6°/o, 6—11 éves tanköteles 18. 

A 9. major: lakossága 71, ebből analfabéta 
38%, 6—11 éves tanköteles 12. 

Az ezekből szervezendő iskolakerületnek 
tehát 30 mindennapos tankötelese lesz. 

Ilyen tervezet elkészítése és végrehajtása 
után „B" községben beiskolázatlan tanköteles 
nem lesz s a horribilis analfabéták száma is 
csökkenni fog. 

Osztályzás előtt. 
I r ta : Romhányi Sándor. 

ítéletnap előtt állunk. Egész évi sáfárkodá-
suník számvetése következik: az életrevaló 
nevelés-tanítás munkájának liquidálása. Élet-
pályák, sorsok, elhatározások alkuszai licitál-
nak ránk. És amidőn ő felsége, a tanítói lelki-
ismeret nevében felállunk és egy é w é g i bizo-
nyítvánnyal kezünkben egy gyermeki egyé-
niség értékeit felbecsüljük, a szülői elhatározás 
dobja pereg körülöttünk és a gyermek jövendő 
sorsának tényezői: életpályák, munkaadók, 
más iskolafajok érdekeltjeinek alkusz-lármája 
hallatszik: ki ad többet érte1? 

És én most, június havának küszöbén, egy 
bírói tanács felelősségtudatában szeretném 
itélőszékre hívni tanítótársaimat, hogy a gyer-
meki értékek megbecsülése előtt hallassam 
lelkiismeretem vádló- és védőbeszédeit is, hogy 
végre a tiszta tanítói lelkiismeret ítéletével a 
fórumra állván, a megnyugvás, a bizalom, a 
remény sugarait élesszem egy tanítói vélemény 
szuverénitásával. 

Osztályozunk. Tehetségek, jellemek, egyénisé-
gek differenciálása a feladatunk. Életpályák 
megjelölése, családok jóvolta, egyének boldog-
sága, népek, nemzetek jövendő sorsa dűl el 
Ítéletünkben. Egy pici félrelépés, elnézés, a csa-
lódás, a gyanúsítás, a vád, a bizalmatlanság 
kárhozatával fenyeget; egy csippetnyi körül-
tekintés, előrelátás, méltányosság, belátás, óva-
tosság, ezernyi megváltó sóhajt, megnyugtató 
érzést, hálát, tiszteletet, megbecsülést vált ki 
számunkra. 

Az iskola a társadalom értékpiacának szor-
tírozó helyisége. A testi és szellemi tehetségek, 
a szorgalom, a buzgalom, a munkaszeretet, a 
viselet, a jellem, a hajlam, az ösztön, az akarat-
erő, az ügyesség egyensúlyzó mérlege a tanítói 
lelkiismeret. Az osztályzás feladata ezek értékét 
megállapítani, hogy a társadalom vásárpiacán 
megfelelően elhelyezve, minden érték olyan 
helyre kerüljön, ahol legjobban megbecsülik. 

Amint tehát lát juk, az osztályozás korántsem 
olyan könnyű tanítói feladat, hogy azon egy 
kézlegyintéssel, egy könnyelmű, felületes és 
mellékkörülményekkel befolyásolt elhatározás-
sal napirendre lehetne térni. Néha életek forog-

nak kockán, néha tehetségeket temetünk el, 
néha üres szappanbuborékokat f ú j u n k föl az 
oktatás habosészéjéből, melyek a társadalmi 
érvényesülés terében szétpukkadnak és egy 
értéktelen pont marad utánuk a földön az 
iskola megvető kri t ikájában. Ez nem történhe-
tik meg, ha az osztályzó itélet a tanító lelki-
ismeretének rostáján megy át és a kivételezés, 
túlságos elnézés, a szimpátia, a részvét, a 
megvesztegetés és protekció dudvái fönnakad-
nak benne. Ezeket k i kell vetnünk lelkiismere-
tünk rostájából. Ha a becsületes tanítói meg-
győződés tiszta humuszát rostáljuk ki osztályzó 
Ítéletünkben, jó ta la j t adunk az egyén, a család, 
a társadalom magvetéseinek, mely — különle-
ges magyar viszonyainkban — egy megújhodó 
nemzeti erő dús aratásával kecsegtet. Tehát 
vigyázzunk! 

Mindenekelőtt, akár a testi és szellemi gya-
rapodás erőviszonyait, akár a szorgalom és 
tehetség, akár a jó viselet és más erények sú-
lyát vet jük az itélet serpenyőjébe, vigyázzunk, 
hogy a mérleg az elfogulatlanság súlypontján 
billenjen. Vannak ugyan elnéző körülményék, 
melyek a lelkiismeret vékony ros tá ján is át-
csúsznak a tiszta itélet humuszába. De hiszen 
azért tartom a rostát én a kezemben, hogy 
tanítói belátásommal támogassam a jó talajt. 
Ha én egy szegény növendékemről tudom, hogy 
neki a tűzhely kihűlésére kell várnia, mert más 
asztala nincs a feladat írására, annak a szép-
írását nem azzal a paragrafussal mérhetem, 
mint azét a gyermekét, akinek villanylámpás 
íróasztala van. Annak a gyermeknek az elkésé-
sét, aiki kenyérkereset céljából korán reggel 
újságot hord ki, nem vonhatom egy kalap alá 
azzal, aki elaludt, mert előtte való este a mulató 
vendégség miatt későn feküdt le. Annak a gyer-
meknek hebegő leeketudását, aki kölosönkönyv-
ből tanúi, nem azzal a mértékkel mérem, mint 
azt, akinek ú j könyv és instruktor is áll az 
oldala mellett. Éhgyomrú figyelmetlenséget is 
más szemmel kell nézni, mint akinek a tízórai 
szünetben cseléd hozza el gazdag uzsonnáját. 

Az igazságos osztályzás sikere számos más 
körülmény egybevétésétől függ. Az előmenetel 
mérlegelésében el nem kerülhetjük a viselet 
mérlegelését sem, de viszont a viseleti osztály-
zást kedvező és kedvezőtlen életkörülmények is 
bef olyásolják. Az előmenetel mérve nem mindig 
egy kitartó szorgalom eredménye és viszont a 
legszorgalmasabb gyermek is néha rossz vise-
letű ós volt már jámbor, jóviseletű növendékem 
is, aki buta maradt. Mindezeknek az osztályzási 
körülményeknek egymásra való hatása alól 
nem emancipálhatjuk magunkat, ezek mind 
a lelkiismeret serpenyőjéhez kerülnek. Nem jó 
bíró az, akinek lelkiismerete egyedül paragra-
fusokra támaszkodik. A paragrafus a bírónak 
osak észbeli lelkiismeretét támogatja . De 
Justi t ia mérlegén két serpenyő van; a másikra 
az igazságérzet érzelmi anyaga, a szív itélő 
véleménye jön és az igazság mérlege esak úgy 
billen egyensúlyba. 

A mult esztendőben is, mint már annyiszor, 
gyermeki öngyilkosságokról írtak a lapok, 
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amikor is a felzúduló közvélemény a tanító 
ítélete ellen fordult, mely a veszendőbe ment 
i f j ú élet megmentésére kinyúj that ta volna 
mentőkarját. Kérdés hát: érheti-e vád az itélő-
bírót, akiben volt bátorság halálos Ítéletet is 
kimondani? 

A bíróság igen nehéz mesterség, mely állan-
dóan szemben áll a nagy nyilvánosság részre-
hajló felülbírálásával. A Mindenható úgyebár 
mindnyájunk legfőbb itélőbírája, aki életünk-
halálunk fölött dönt és minden igazság kút-
forrásaként áll hitünkben. Mégis: olhatja-e 
mindnyájunk igazság szomjúhozását? Ügyebár 
nem? A nevelés feladata hitet önteni az embe-
rekbe, hogy vak bizalommal legyenek eltelve 
minden Igazság kútforrása iránt. „Én hiszek" 
annyit tesz, hogy bízom a legfőbb ítélőbíró 
igazságérzetében és alávetem magamat isteni 
akaratának. Alávetni magamat az isteni aka-
ratnak annyit tesz, mint az igazság kételyeit 
önmagamban keresni és ne az igazságosztás 
tekintélyében. 

Nekünk osztályzó tanítóknak tehát az a fel-
adatunk, hogy ítélet előtt a nagy nyilvánosság 
fórumán bizalmat keltsünk Ítéletünkben ön-
magunk iránt, azaz a hit, a bizalom tekintélyé-
vel vértezzük föl magunkat a gyanúsítások, a 
vádak, a szemrehányások ellen, melyek a rész-
rehajlók, pártoskodók, elfogultak részéről érnek 
minket. 

Én a magam részéről nem tudom eléggé aján-
lani ilyenkor tanítótársaimnak, tartsanak szü-
lői értekezleteket, pályaválasztó összejövetele-
ket, megbeszéléseket, tájékoztató, megnyugtató 
konferenciákat, küldjenek előkészítő, óvó inté-
seiket, figyelmeztetéseket, mindent lényegében 
azért, hogy végitéletünk a közvéleményt készü-
letlenül ne találja. Szóval tanítói jóhírünk 
házatetejére illesszünk villámhárítót, hogy a 
lesújtó vélemény menykőcsapása kár t ne tegyen 
tanítói itélő tekintélyünkön. 

Ez azonban egymagában még nem elég. Az 
osztályozás szuverén jogában nem szabad ön-
hitteknek, elbizakodottaknak lennünk. Számol-
nunk kell a nagy nyilvánosság állandó ellen-
őrzési jogával, alkalmával. Osztályzatunk 
tekintélyének egyetlen biztosítéka kérlelhetet-
len igazságérzetünk, clZclZ, ha egyedül lelki-
ismeretünk parancsszavának engedelmeske-
dünk. 

Tévedés azt hinni, hogy az igazság kendőz-
hető. A legkisebb gyermekben is háborog a 
jogérzet, ha a szebbruhájú gyermeket jobban 
ölelnők magunkhoz, mint a mezítlábast. Rögtön 
meginog a tanító i ránt megnyilvánuló bizalom, 
ha a tanító gyermeke kiverekedheti magát 
kedve szerint akkor, mikor ugyanezért a bűnért 
a pedellus fia a sarokba kerül. A bírót ítéletében 
nem vezetheti a vádlott szép szeme, jó modora, 
Just i t ia asszonyt azért is ábrázolják bekötött 
szemmel. 

Nagyon nehéz mesterség az itéletmondás. 
Elsőrangú társadalmi feladat a bírói tekintély 
fönntartása. A bírói tekintély fönntartásának 
egyetlen biztosítéka a függetlenség. A bírói 
függetlenség támasztó pillérei egy kiváltságos 

jólét a bíró részére, mert az ő lelkiismeretére 
épül az egész társadalmi rend. 

A tanító az osztályzás itélő feladatában bíró. 
A bírói funkció az erkölcsi energia fogyasz-

tása. A testi és szellemi munka értékét anya-
giakban is lehet kifejezni, az erkölcsi energia 
fogyasztásának csak erkölcsi ellenértéke van: 
bizalom, tisztelet és megbecsülés. 

Osztályzás előtt állunk. Magasabbfokú isko-
lákban konferenciákon beszélik meg a tanuló 
klasszisát, azaz a bíró lelkiismereti érzése 
osztozni kíván másokkal a felelősség terhével. 
Mi néptanítók néha magunk állunk lelkiisme-
retünk felelősségérzetében: hitoktató, szak-
tanító, igazgató sem támogat tanácsával. Ilyen-
kor szálljunk magunkba, vessük számba a 
gyermeknek minden néven nevezendő kvalitá-
sait meleg emberi szívünk -szerető érzetével és 
értelmes elménk meggondolásával, kavar juk 
ezt össze a közérdek, a társadalmi és hazafias 
igények üstjében és bizonyítványtálalásra kész 
az osztályzás. 

Lehet, hogy nem mindenkinek fog ízleni a 
tálalás, de ha idegen befolyás mérgét nem 
kevertük az ételbe, nyugodt lelkiismerettel 
alhatunk. 

A hazai tanügyi lapokból. 
A Magyar Tanítóképző legújabb füzete most 

jelent meg gazdag tartalommal Molnár Oszkár 
szerkesztésében. — Kürschák József a köb-
gyökvonásnak egy régi, egyszerű, de kevéssé 
elterjedt módjára hívja fel az olvasók figyel-
mét. — Dr. Kogutowicz Károly a földrajznak 
a tanítóképzők ú j tantervében való szerepét 
méltatja, mert éppen a földrajz a nemzeti tan-
tárgyak között fontos szerepet tölt be és az 
állampolgári nevelés jelentős tényezője. — 
Molnár Oszkár „A tanítóképzői pedagógia kör-
vonalai" című dolgozatában sa já t rendszerét 
ismertetve a pedagógiai anyagot hét részre 
osztja, és pedig: 1. céltanra (teleologiára), 2. hi-
vatástanra, 3. i f júságtanra (hébéológiára), 4. 
tantervelméletre, 5. módszerelméletre, 6. szer-
vezettanra végül pedig 7. történet és statiszti-
kára. — Dr. Frank Antal a cél irányította osz-
tályozásról ír, dr. Novy Ferenc pedig a beszéd-
művészet tanításának mikéntjével foglalko-
zik. — A füzet utolsó nagyobb közleményében 
Mesterházy Jenő a tanárság anyagi helyzeté-
ről szól. 

A Szabolcsi Tanító május havi számának 
vezető cikkét Szoboszlay Sándor ír ta az ura-
dalmi tanítók helyzetéről. „Törvényen kívü-
liek?" cím alatt. — Lakatos István a testneve-
lési törvény végrehajtási utasítását ismerteti. 

A Magyar Népművelés f. évi 5. számában 
Bene Lajos a népházról, Boldizsár László pedig 
a népfőiskolai tanfolyamokról ír. 

A Népnevelési Közlöny f. évi 7—8. számában 
Csapó Istvánné „A rajz és kézimunka tanításá-
ról" cím alatt értekezik. — Gamauf Géza a 
derecskei baromfikiállítás sikereit méltatja. 
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A külföldi tanügyi lapokból. 
Angol lapokból. 

London nevelésügye. 
1904—1924. 

Sir Róbert Blair londoni tanügyi tanácsnok 
jelentése alapján, amelyet nemrégen a Times-
nek beküldött s amely rövid vázlatát ad ja a 
tanügy fejlődésének Londonban az utolsó 20 
év alatt. 

A XIX. század végén és a XX. század elején 
a nevelésügyi kérdések az angol parlamentet 
a közérdeklődés nyomása folytán nagyban 
foglalkoztatják. Az 1902. törvény többek kö-
zött eltörli az iskolaszékeket (Shool boards) és 
helyettesíti azokat 320 helyi tanügyi hatóság-
gal (Education authorities). Az 1903. törvény 
alapján a londoni megyei tanács (London 
County Council) 1904 május 1-én veszi á t a 
régi iskolaszékek hatáskörét és működik közre 
az összes nevelésügyi dolgoknak előmozdításá-
ban. A világháború idejében például a londoni 
ipari iskolák átalakíttattak gyárakká (muníció 
és egyéb hadieszközök gyártására) a tanács 
felügyelete alatt. Sir Róbert Blair kijelenti, 
hogy rendkívüli a fejlődés az elemi iskolai 
gyermekek fizikumában és helyzetében s hogy 
ez az eredmény az étkeztető akcióknak, az or-
vosi kezelésnek (beleértve a fogászatot), az 
egyéni tisztaságnak, a testi nevelésben való 
javulásnak, a különböző, szabad levegőn tar-
tott játékoknak és a fáradhatat lan munkának 
a tanítók, orvosok ápolók részéről, továbbá a 
gondozó, szervező és felügyelő hatóságok 
közreműködésének volt köszönhető. Látogatá-
sok tanügy szempontjából érdekes helyekre, is-
kolai kirándulások, főleg a tengerpartokhoz és 
egyéb hasonló rövid tar tamú utak többet hasz-
nálnak könyveknél és formai leckéknél, hogy 
megnyissák azon gyermekek lelkét, akiket a 
körülmények szűk határok közé szorítottak 
lakóhelyeiken. Sajnos, azonban, hogy még 
mindig vannak ezrével londoni gyermekek, 
akik még a folyót sem látták, ezzel párhuza-
mosan megemlíti Blair azt a tényt, hogy egy 
híres tengerparti városban nagy tömege a tíz 
éves gyermekeknek a tengert még nem is pil-
lantotta meg életében! (Mi is ismerünk számos 
fővárosi gyermeket, akik a Dunát nem látták. 
A fordító.) 

Ebben a húsz évben ai főkérdés azonban az 
osztályok létszáma volt. í gy a közoktatásügyi 
minisztériummal egyetértve 1912-ben nagy re-
formot létesítettek. A tanács azt proponálta 
ugyanis, hogy az iskolákban az összes 
tantermekben 40-re redukálja (fiú és leány 
elemi iskolában) a létszámot, az óvodákban 
48-ra, 15 év alat t öt millió font tőke költséggel. 

Az eddigi létszám 1904-ben 50 volt osztályon-
ként, 1924-ben pedig már 40 mindenütt Lon-
donban. 

A technikai nevelésügyi tanács (Technical 
Education Board) egy ösztöndíjtervet valósí-

tott meg. Eszerint minden évben 5000 gyerme-
ket tanít tatnak a középponti iskolákban (ipar-
iskolák), ahol öt éves tanfolyamok vannak 
11—16 éves gyermekek számára. Vannak ösz-
töndíjak, amelyek több mint 2000 gyermeket 
segítenek kisebb-nagyobb összegekkel a közép-
iskolákban és végül évenként a londoni tan-
ügyi tanács 50 diákot Oxford, Cambridge és 
a londoni egyetemeken állandóan segélyez. 
1913-ban a városházában elhelyezett könyvtár 
7500 kötettel bírt, ma a kötetek száma 50.000-' 
és az olvasók száma 10.000. Azonkívül évi tan-
folyamok létesültek, melyeket hírneves férfi és 
női előadók, szakemberek, tar tanak s amelye-
ket a tanács szervezett, később már magát 
fenntartva, több mint 20.000 látogatóval, illetve 
hallgatóval. Nagyobb gond fordíttatott a taní -
tók választására, előléptetésére s így boldo-
gabb szellem uralkodik az iskolákban, mely 
sikeresebbé teszi a tanítást Londonban. Az 
épületek is megfelelőbben terveztettek. A fel-
szerelések ügyét is javították és bővítették. Az 
iskolaszékek által létesített kézi ipari és ház-
tar tás i tanfolyamok kiszélesíttettek. Ezeket 
gyakorlatibbá tették s a szigorú fegyelem he-
lyébe a szabadabb és könnyebb mozgást tet-
ték. Az iskolakönyveket kiegészítették több 
mint két millió olvasókönyvvel, a számos érte-
kezlet, hivatalos és nem hivatalos, úgyszintén 
társadalmi tényezők, tanfelügyelők és más 
tisztviselők kooperációja a tanítást sokkal ma-
gasabb színvonalra emelték. 

Ilyeténképen az elemi iskola sok helyen rend-
kívül hatalommal bíró társadalmi intézménnyé 
vált. A gyermekek nagyon szeretik, a szülők 
becsülik és iskolai ünnepélyek alkalmával ál-
talánosan hangoztatja a közönség véleményét, 
hogy az iskola most sokkal jobb, mint volt a 
régibb időben. Blair szerint az elemi iskolának 
még mindig vannak hiányai, de a haladás 
nem1 vitatható el. 

Sok történt a magasabbfokú közoktatás te-
rén is. Kereskedelmi, ipar . ée középiskolák 
száma háromszor akkora tanulósereget nevel 
ki, mint azelőtt. A Tanács 10.000 ú j közép-
iskolai helyet szervezett, azonkívül pedig a 
16 éven felüli tanulók száma a tanács által tel-
jesen fenntartott 24 és általa segélyezett 50 
középiskolában 1300-ról 3700-ra emelkedett. A 
tanács 1904-ben 10.000 fonttal segélyezte a lon-
doni egyetemet, ma már 76.000 font sterlinggel, 
bele nem számítva 9000 fontot a tanárképző, 
mely az egyetemhez tartozik, és 35.000 fontot a 
műegyetem segélyezésére. Azonkívül 20 év 
alatt a város 167.000 fontot adott telkekre, épü-
letekre és felszerelésre külön. 

Felemlítendő, hogy felsőipariskolákba és 
esti iskolákba 1920—21. tanévben 200.000-nél 
több tanuló jelentkezett. Az átlagos száma az 
óráknak látogatás tekintetében is nagyon 
emelkedett a tanácsnak esti iskoláiban, 38-ról 
59-re 17 év alatt. Az esti iskolák rendszere 
1913-ban ú j ra szerveztetett. Ugyanis 17 éven 
aluli növendékeket csak ri tkán vettek fel a 
technikai intézetekbe és csak kellő kvalifiká-
cióval, a meg nem felelőket éppen azért az 
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esti iskolákba (ipari és művészeti) terelték át. 
A kereskedelmi iskolákat is két tagozatra osz-
tották fel (szénior és juniorra), továbbá nők 
számára kiilön. Végül tekintélyes számú ál-
landó igazgatókat neveztek ki az esti iskolák-
hoz. Az egyetemek és műegyetemek nagyon 
kezére jártak a tanácsnak az esti iskolák szer-
vezésében, amiért viszont a tanács külön segé-
lyeket folyósított az előbbieknek. így az esti 
iskolák nívója nagy emelkedést mutatott fel 

s a növendékek a főiskolákra állandóan jól 
minősítve jutottak be és ott szép haladást 
mutattak később is. Fel kell említeni még, 
hogy az idei kincstári évre a tanács 12,500.000 
fontot adott, amelyre városi adóból 70%, ál-
lami segélyből pedig 30°/o esik. Az összes inté-
zetekbe 900.000 tanuló iratkozott be és az elő-
adók száma 30.000. 

(The Times Educational Supplement. 
márc. 29.) 

H Í R E K . 

Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a nőnevelésről és a zenekultúráról. 

A Nemzeti Újság pünkösdi számában Kle-
belsberg Kúnó gróf vallás- és közoktatásügyi 
miniszter nagyértékű nyilatkozatát olvassuk a 
magyarság kulturális problémáiról. E nyilat-
kozatból a nőnevelésre vonatkozó részt itt kö-
zöljük. Alább pedig a zenekultúráról a Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetsége által rendezett 
hangversenyén mondott gyönyörű beszédéből 
közlünk részleteket. 

A nőnevelés problémája. 
— A magyar nemzet belső rekonstrukció-

jába talán legnagyobb szerep a magyar asz-
szonyra vár: a leendő anyákra. Ezért a nő-
nevelés kérdésére nagyobb gondot kell for-
dítanunk, mijit azelőtt. A Zirzen Jankák élet-
műve nem enyészett el és a kérdéssel foglal-
kozó női pedagógusoknak olyan vezérkara 
áll redelkezésünkre, amelyre támaszkodva 
még mai pénztelenségünkben is hatalmas ak-
ciót fejthetünk ki. Ha a nyár folyamán a 
politikai élet lassankint elcsendesül s ezzel 
kapcsolatban a miniszterek napi lehaszná-
lása is csökkenni fog, időmet ebben a kérdés-
ben való elmélyedésre akarom felhasználni. 
A probléma rendkívül nehéz és a külföld 
sincs ezen a téren tovább a kísérletezésnél, 
amit az is mutat, hogy az iskolafajok és tan-
tervek terén örökös a nyughatatlan változ-
tatás s hogy a nőnevelés terén olyan szilárd 
iskolatípusok nem is kristályosodhattak ki, 
mint a, fiúknál a humanisztikus gimnázium 
vagy a reáliskola, amelyek voltaképen világ-
tipusok. A nőnevelés terén minden úgyszól-
ván cseppfolyós állapotban van, ezért rend-
kívül nehéz az eligazodás. 

— Két nagy szempont azonban egész vilá-
gosan áll előttem. Az egyik a nemzeti szem-
pont fokozottabb hangsúlyozása nőnevelé-
sünk terén. Egészséges sovinizmusra, ami vol-
taképen csak a f a j élniakarásának megnyil-

% vánulása, sehol nagyobb szükség nincs, mint 
éppen az asszonyoknál. Annak a faji büsz-
keségnek, ami a, francia és az angol asszonyt 
betölti és a háború szerencsétlen kimeneté-
léig a német nőknél is tapasztalható volt, ná-

lunk csekély a nyoma. A sok Freulein, ma-
demoiselle és miss idegen műveltségek mor-
zsáit hintegették s ezeknek az „úgynevezett" 
tanulmányoknak mintegy folytatásaként so-
kat olvastak idegen könyveket, ami a kri-
tikai képesség fejlettsége esetén nagy nye-
reség; károssá válik azonban abban a pilla-
natban, ha mindazt, ami idegen, bizonyos 
naivitásai egyúttal nagyszerűnek és a ha-
zainál szükségképen kiválóbbnak tar tanak 
már eleve. Női nevelésünkben sokkal erőtel-
jesebben hangsúlyozni kell majd a nemzeti 
irányt. 

— Nőnevelésünknek ezenfelül sokkal na-
gyobb mértékben számolni kell azzal a tény-
nyel, hogy mindig több és több magyar asz-
szony lesz kénytelen önmagát fenntartani. 
Nevetséges a fenyegető problémát annak 
odavetésével oldani meg, hogy a nőnek az a 
hivatása, hogy menjen férjhez. Ma, midőn a 
középosztályú férfi alig keres annyit, hogy 
önmagát el tudja tartani; ma, mikor a csa-
ládalapítás nélkülözhetetlen előfeltételét, a 
lakásszerzést szinte leküzdhetetlen akadályok 
torlaszolják el, nagyon lelkiismeretlenül jár 
el az a szülő, aki nem neveli rá leányát a ke-
resetre. Még ha férjhez mehet is, igen sok 
esetben kénytelen lesz segíteni férjének a 
kenyérkeresésben. Általában a nőnevelési 
politikán nagyon is meglátszik, hogy eldön-
tésében túlságos szerep jutott a férfiaknak, 
akik a kérdést a sa já t szempontjukból nézik 
s különösen a tantervek felállításánál nem 
számoltak eléggé a nő sajátos lelki- és kedély-
világával. Azok a kategorikus kijelentések, 
amelyek a nőknek egyik vagy másik pályára 
alkalmatlanságáról időnkint elhangzanak, 
sok esetben férfiönzésből fakadnak. 

— Persze gondosan kerülni kell a feminiz-
mus idétlenségeit. Éppen a legműveltebb 
nőknél tapasztaltam, hogy az intellektus ki-
képzése távolról sincs a női bájnak rovására. 

— A politikai kérdések kétféle természet-
tel bírnak. Vannak, amelyeket a legsürgő-
sebben meg kell oldani, ahol gyors, mond-
hatni brutális cselekvésre van szükség. Van-
nak azután kérdések, melyeket ha elodá-
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znnk, vagy ha téves irányba terelünk, a ba.i 
azonnal nem jelentkezik, s különösen a tan-
tervek felállításánál nem. Annál végzetesebb 
azonban éppen ezeknek a kérdéseknek rossz 
megoldása hosszabb idő leforgása után. Ilye-
nek főleg a kulturális kérdések. Az elhibá-
zott iskolareform a következő nemzedék er-
kölcsi világában és gondolkozásában bosz-
szulja meg magát,; persze akkor, későn, a ré-
gen elkövetett hiba katasztrofális következése 
éppoly nyilvánvalóvá válik, amilyen orvo-
solhatatlan. Ezek közé a kérdések közé tar-
tozik a magyar nőnevelés problémája is, ame-
lyet sem elodázni, sem elhibázni nem szabad. 
Talán sehol sem érzem a reám nehezedő 
félelmes felelősség súlyát oly nagynak, mint 
itt és most, midőn e probléma megoldásához 
kell látnom, mely sokkal több, mint egy tan-
tervi reform. Ez a magyar nemzet lelki re-
konstrukciójának leghathatósabb eszköze le-
het, ha a Gondviselés a sikert nem t agad j i 
meg becsületes akarásomtól. 

A zenekultúráról. 

A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 
fényesen sikerült hangversenyt rendezett a 
Zeneakadémiában. Bevezetőül Klebelsberg 
Kunó gróf kultuszminiszter mondott érdekes 
beszédet a zenéről és a zenekultúráról. Törté-
neti visszapillantást vetett az egyes korok ze-
nei viszonyaira. Megemlékezett a görögök zenei 
olimpikonjairól, a trubadurok, a mesterdalno-
kok versengéseiről, szólott a reneszánsz nagy-
szerű muzsikájáról, XIV. Lajos kecses és 
gáláns zenéjéről, a német barokszellemről, 
mely oly csodálatos mélységgel nyilatkozik 
meg fíaeh műveiben, a francia forradalomról, 
mely előreveti árnyékát Gliick zenéjében. 

Majd így folytatta: 
— Minden korban pompásan muzsikáltak, 

minden időnek megvolt a maga nagyszerű 
művészete. Hiú dicsekvés azt állítanunk, 
hogy a modern ember művészete tökélete-
sebb volna, mint a régieké, csak azért, mert 
technikája fejlettebb, kápráztatóbb, csillo-
góbb. A fejlődés törvénye örök, de örök az 
az érzelmi világ, az az imponderabile, az a 
lélek mélyén lappangó, megfoghatatlan, 
titokzatos érzés, amelyet sem a költészet, sem 
a képzőművészet nem tud szavakba, anyagba, 
formába önteni, egyedül a zene képes telje-
sen és tökéletesen kifejezni. 

— Sajnos, zenekultúránk, mely oly nagy-
szerű fejlődésnek indult, mintha rossz útra 
tért volna. A középosztály tönkrement, még 
hangszereit is kénytelen eladogatni, nem 
hogy újakat tudna beszerezni. Kivált vidé-
ken, az idősebb generáció nagyrészt még 
mindig a cigányban keresi zenei kielégülé-
sét, a fiatalabbakat pedig kezdik megméte-
lyezni a kuplék, kabarédalok, shiminik és 
más táncnóták. I t t az idő, hogy szakszerű 
irányítással és cselekvéssel helyes irányba 
terelődjék a magyar zenekultúra. 

A miniszter ezután kijelentette, hogy tervbe-
vette, hogy az ország legnagyobb és legjobban 
megszeretett egyesületének, a Magyar Asszo-
nyok Nemzeti Szövetségének kebelében egy 
zenei osztály állíttassék fel, melynek áldásos 
és üdvös munkásságát a maga részéről a leg-
melegebben fogja támogatni. 

A kultuszminiszter beszédét, kivált az ú j 
zenei egyesület felállítására vonatkozó beje-
lentését, viharos lelkesedéssel fogadták. 

A Néptanítók Lapjáért. 
Már megírtuk, hogy a Komárom vármegyei 

áll. tanítóegyesület elhatározta, hogy a Nép-
tanítók Lapja előállítási költségére nagyobb 
összeget fog adományozni. E határozatnak 
megfelelően most beküldött az egyesület érde-
mes elnöke 204.000 koronát, amelyhez szép ösz-
szeggel járul t az egyesület több kiváló tagja. 

Az összeget a Magy. Tud. Társulatok Sajtó-
vállalata R.-T.uak, mint a Néptanítók Lapja 
kiadóhivatalának megküldöttük. 

* 

Ezen összeghez hozzájárultak: Kaptay József 
10.000, Tarczy Zoltán 10.000, Kovács Béla 5000, 
Hollós Béla 3000, Bíró Mária 5000, Soós Adél 
5000, Hiszek Nándor 2000, Balogh Endre 1000, 
Besse Mária 2000, Kelemen János 2000, Tóth 
Kálmán János 4000, Dózsa Ilona 4000, Laczko-
vits István 5000, Tóth László 3000, Kondor Fe-
renc 5000, Csukonyszky K. 1000, Player János 
1000, Ray Gyula 2000, Hegedűs János 5000, 
Perez Béla 2000, Czére Zsigmond 2000, Szilágyi 
Gyula 10.000, Szíj Gyula 5000, Bárányi József 
1000, Tóth Béla 3000, Szőczy Lajos 5000, Molnár 
V. 5000, Halápi E. 1000, Katona Piroska 5000, 
Mészáros Miklós, Ilonka és írén 5000—5000, 
Racskó István 5000, Zsemlye Gyula 5000, Adam-
csek István 10.000, Kotucs János 50.000, Patay 
János 5000, összesen 204.000 korona. 

— Adományok a Néptanítók Lapja előállí-
tási költségeire: Barczay Károly, Győr 25.000, 
Lengyel Károly, Nyirgebe 20.000, Molnár Am-
brusné, P taapa j 12.500, Ant. Orth. Izr. Nép-
iskola tantestület, Sátoraljaújhely 10.000, Nagy 
Ferenc, Elek 10.000 K. Kiss Pál tiszarádi ref. 
lelkész 30.000 K, Nagyecsedi tantestület 50.000 K. 

— Dr. Herrmanii Antal kitüntetése. A kor-
mányzó úr őfőméltósága dr. Herrmann Antal-
unk, az európai hírű folkloristának és a m. kir. 
Ferenc József-tudományegyetem címzetes rend-
kívüli tanárának, egyetemi nyilvános rendes ta-
nári címet adományozta. A kiváló tudós, ámbár 
már az ötvenharmadik szolgálati évét fejezte 
be, fiatalos erővel most is szorgalmasan tart 
előadásokat a> szegedi egyetemen. Az iskolán-
kíviili népművelés terén hervadhatatlan érde-
mei vannak. Kultúregyes öleteket alakított, 
múzeumokat szervezett és a közügyek terén ki-
fejtett munkásságáért soha semmiféle díjat, 
semmiféle jutalmat nem fogadott el. A belügy-
minisztérium megbízásából tanulmányozza a 
cigányügyet. Most gyűjt i ehhez a történelmi 



21—22. szám. 11 

adatokat és mint e téren az ország egyetlen 
szakértője a belügyminisztérium rendelete foly-
tán ő i rányít ja és szervezi a cigányügyet. 
A magyar tanítósághoz régi kötelék fűzi a 
nagy tudós tanárt és éppen ezért meleg szere-
tettel üdvözli őt kitüntetése alkalmából. 

— Országos Tessedik-ünnep Szarvason. Or-
szágos érdeklődés mellett lélekemelő impozáns 
ünnepély folyt le folyó évi május hó 29-éu 
Szarvason, a gazdasági szakoktatás és a kísér-
letügy úttörője, a falufejlesztés első apostola, 
Tessedik Sámuel lelkész emlékére, aki 1779-beu 
Szarvason egész világon a legelső gazdasági 
és ipari szakiskolát alapította. Az ünnepelt 
műveit, emléktárgyait s e vidék gazdasági és 
ipari termékeit bemutató kultúrkiállítás meg-
nyitásán dr. Bodor Antal, a Faluszövetség 
igazgatója és Borgulya Pál nemzetgyűlési kép-
viselő tartottak beszédet, majd Treutz Péter 
főgeológus a szikes területek hasznosításáról 
tartott előadást. A negyedszázadig fennállott 
egykori Tessedik-iskola homlokzatába helye-
zett emléktáblánál dr. Sc'handl Károly föld-
műv. államtitkár mondott magasszárnyalásxi 
ünnepi beszédet. Ismertette Tessedik sokoldalú, 
úttörő és önzetlen munkásságát, melyet mint 
pedagógus, lelkész, gyakorlati gazda hazánk-
javára tántorí thatlan buzgósággal fejtett ki. 
Érdemeit igazolja az, hogy egész sereg tudo-
mányág, köztük az agrokémia, mezőgazdasági 
ipar, növénynemesítés stb. első úttörőjének 
tekinti őt. Mágócsi Dielz Sándor dr. egyet, 
tanár a Tudományos Akadémia és az Orszá-
gos Tanár- és Tanítóegyletek képviseletében 
mint tudóst és pedagógust méltatta, Petri 
Mór min. tanácsos a kultuszminisztérium nevé-
ben, Belilczey Géza nagybirtokos az OMGE és 
a Vármegyei Gazdasági Egylet, Szél Sándor 
debreceni gazdasági akadémiai tanár a szak-
iskolák részéről s dr. S'ilberszky Károly egyet, 
m. tanár az Orsz. Kertészegyelet nevében, dr. 
Steinecker Ferenc egyet, dékán, az Orsz. Falu-
szövetség és a Közgazdasági Egyetem részé-
ről, Gregersen Lujza a Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetsége képviseletében, Margóesi 
Emil igazgató Nyíregyháza megbízottjaként 
tartott beszédükben más és más megvilágítás-
ban méltatták bazánk egyik legnagyobb fiá-
nak érdemeit. Az ünnepélyen megjelent Kaán 
Károly államtitkár, báró Radvánszky Albert 
ev. főfelügyelő, gróf Bolza Pál és Géza, 
továbbá a Magyar Egyetemi I f júság, az Or-
szágos Iparegylet és számos közintézmény 
képviselője. Országszerte száz és száz intéz-
mény, szakiskola, szabadoktatási bizottság pe-
dig átiratban, sürgönyben jelentette be az 
ünneplésben való részvételét. Az emléktáblát 
Bartos Pál lelekész vette át, majd a sokezer 
főnyi közönség elzarándokolt az Ó-temetőbe és 
karénekek .kísérete mellett megkoszorúzta, Raf-
fay Sándor ev. püspök pedig fényes papi 
segédlettel megáldotta az ünnepelt férfiú ham-
vait és szárnyaló beszédben méltatta érdemeit, 
követendő például állítva a nép mai vezetői 
elé. A helyibizottság dr. Schauer Gábor főszol-
gabíróval az élén, lelkesen fáradozott az ünne-

pély s a június 1-én estig tartó kiállítás sikere 
érdekében. 

— Nyugalomba vonuló tanítók ünneplése. 
A debreceni református egyház iskolaszéke 
1924. évi június 29-én, délelőtt 11 órakor, a kol-
légum nagytermében díszgyűlést tart, amelyen 
a következő nyugalomba vonuló tanítókat üd-
vözlik: Dávid Mihály, református tanító 54 évi, 
Kiss Lajos ref. tanító 51 évi, Széchényi István 
ref. tanító 48 évi, Kálmán Lajosné ref. tan.-nő 44 
évi, Káposztás Imre ref. tanító 44 évi, Szent-
jóby Kálmán ref. tanító 43 évi, Szemere La-
josné ref, tanítónő 41 évi, Kalmár Ignác ref. 
tanító 41 évi, Nagy Imre ref. tanító 41 évi, Si-
mon István ref. ig. tanító 41 évi szolgálat után. 

— Az újpesti iskolák évzáró ünnepélye. 
Szívet-lelket megragadó ünnepi műsorral fe-
jezték be az újpesti iskolák derék tanítói az 
iskolai évet. Az Uránia-mozgó fényes helyi-
sége zsúfolásig megtelt a boldog szülőkkel. 
Ott láttuk lapunk szrekesztőjét és Sugár köz-
pontilag ber. kir. tanfelügyelőt és nejét és még 
számos előkelőséget. A műsor kitűnő összeállí-
tása és betanítása az újpesti tanítókat dicséri. 

— A kecskeméti Országos Tanítói Árvaház 
f. hó 28-án ünnepli fennállásának 25 éves év-
fordulóját. Ezen az ünnepélyen nemcsak az 
intézet jelenlegi vezetői és növendékei vesznek 
részt, de megjelennek mindazok, akik ai hosszú 
esztendők során az intézetből kikerültek. Ez-
úton hívom fel tehát volt növendéktársaimat, 
akik az ünnepélyen megjelenni óhajtanak, hogy 
szándékukat közöljék velem azonnal, hogy a 
továbbiak felől intézkedhessem. Ügy azok, akik 
eljönnek, mint azok, akik bármi oknál fogva 
nem jelenhetnek meg, kérem küldjék be hozzám 
fényképüket két példányban. Az arcképek hát-
lapjára felírandó a név, foglalkozás, pontos lak-
cím és megjelölendők azok az évek, melyeket 
az illető az intézetben töltött. Hazafias test-
véri üdvözlettel: Budaváry László v. nemzet-
gyűlési képviselő, a Nemzeti Élet felelős fő-
szerkesztője, Budapest, VI, Felsőerdősor 12. 

— Iskolatársak találkozása. Felkérjük volt 
osztálytársainkat, kik velünk 1914-ben a győri 
kir. kath. tanítóképző-intézetben tanítói okle-
velet szereztek, hogy a tízéves találkozó meg-
állapítása végett címüket alábbiakkal sürgő-
sen közöljék. Keller Jenő ktanító (Felpéc, Győr 
m.), Metzker Károly tanító (Győrszentiván). 
— Felkérem azon volt osztálytársakat, kik ve-
lem a gimnázium IV. osztályát a pápai bencés-
gimnáziumban 1904. évben végezték, hogy a 
július hó 6-án tartandó 20 éves találkozó miat t 
címüket és megjelenésüket velem sürgősen 
tudassák. Czuppon Gyula ktanító. Borgáta, u. 
p. Káld, Vas m. — Az 1909. évben Győrött ve-
lem képesítőzött társaim, kik a szerződést alá-
írták, tudassák óhajaikat a 15 éves találkozó 
megtartása végett. Erdősi András, Olaszfalu, 
Zirc. — Nagykőrösön, 1909. évben végzett 
osztálytársaimat fölkérem, hogy f. é. július hó 
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22-én d. e. 10 órakor a nagykőrösi ref. tanító-
képzőintézetben tartandó 15 éves találkozón 
megjelenni (lehetőleg családostól) szíveskedje-
nek. Egyben fölkérem, hogy címeiket velem 
mielőbb közöljék. Nemesik Béla ref. tanító, 
Imely (Nyitra vm., Szlovenszkó). — Felkérem 
azon volt osztálytársaimat, kik 1914. évben a 
debreceni ref. tanítóképzőintézetben végeztek, 
hogy tízéves találkozóra júl ius 3-án reggel 
9 órakor a kollégiumban jelenjenek meg. Meg-
jelenésükről kérem szíves értesítésüket. Ballá 
Kálmán ref. tanító, Márk Endre-telep, Ga-
lamb-u. 2. — Felkérem volt osztálytársaimat, 
kikkel 1914-ben, Pápán végeztem, hogy a július 
24-ére tervbevett 10 éves találkozó előkészítése 
céljából címüket velem közölni eziveskedjenek. 
Szentgyörgyi Ferenc tanító, Bakonyszentiván. 

Egyesületi élet. 
A Sopronvármegyei 

ÁltalánosTanítóegyesület közgyűlése 
A Sopronvármegyei Általános Tanítóegye-

sület f. hó 12-én tartotta közgyűlését, melyen 
az egész vármegye tanítósága résztvett. 

A közgyűlés impozáns megnyilatkozása volt 
a tanítóság fokozott érdeklődésének közös sor-
suk iránt, másrészt az elhangzottakból megint 
láttuk, mennyi ideális erkölcsi értéket képvisel 
a magyar nemzet napszámosainak ez a hatal-
mas tábora. 

A közgyűlést Skerlán Gyula az egyesület 
elnöke, lendületes és tartalmas beszéddel nyi-
totta meg. Meleg hangon üdvözölte dr. Stein-
ecker Ferenc miniszteri tanácsost, a közgaz-
dasági egyetem tanárát és Körösi Henriket a 
Néptanítók Lap ja szerkesztőjét, mint vendége-
ket és előadókat, majd rámutatot t arra, hogy 
bár a VIII. egyetemes tanítógyűlés óta meg-
nyílt a tanítóság idősebb tagja i számára a 
VII . fizetési osztály III. fokozata, a tanítóság-
nak még mindig fennáll az a sérelme, hogy az 
állami és nem állami tanítók közt még min-
dig megvan a különbségtétel. Az elnöki meg-
nyitó foglalkozott azután a népoktatás ingye-
nességének megszüntetésével. A kántortanítók 
sérelmeit részben már orvosolták. A tanítóság 
tudatában van az ország súlyos anyagi hely-
zetének, de hogy mégis panaszkodik, annak 
mélyreható okai vannak. 

Az elnök u tán dr. Steinecker Ferenc egye-
temi rendes tanár tartott lebilincselő módon, 
nagy intelligenciájú és széles olvasottságra 
valló előadást a tanítónak falut irányító sze-
repéről. 

B E F Ö D I 
i M U T O C t l 

MŰFOG, 
plombák, fogtisztítás 
j u t á n y o s á r b a n a ta -
n í t ó s á g régi , e l i s m e r t , 
fogásza t i i n t éze tében 

FENYVESI M E N Y H É R T 
Budapest , I X . Ráday-utca 5. (Kálvin=tér mellett) 

Az erőt, az egészséget a nemzet a falutól 
várhat ja csupán. A falu gazdasági és értelmi 
kultúrájának megteremtésére kell törekednie a 
tanítónak. A tanítónak szívvel, lélekkel oda 
kell férkőzni a nép lelkéhez. Sajnos, hogy ná-
lunk a pap, tanító, jegyző, a falu e három hi-
vatott vezetője közt nincs meg a harmónia és 
ez nagy akadálya a munkának. 

Alakítson a tanító szövetkezeteket, különö-
sen tej szövetkezetet, gabonaraktárt és pince-
szövetkezeteket. Építsenek ki if júsági és dal-
egyesületeket. Fokozzák a háziipar szeretetét, 
a népviselet megmaradásán fáradozzanak. í r-
ják meg a falvak monográfiáját. Szervezzenek 
falukiálításokat. A magyar nép sok hibája, ön-
zése mellett is becsületes, tisztességes, jóaka-
ratú, csak szívvel kell vezetni. 

A nagy tapssal fogadott beszédet Skerlán el-
nök köszönte meg. 

Majd Körösi Henrik lapunk szerkesztője 
tartotta meg előadását „ A keresztény nemzeti 
elem a tanításban" címmel, melynek során ki-
jelentette, hogy a kultuszminiszter úr legköze-
lebb ú j iskolai tantervet ad ki és ezzel kap-
csolatban egy egységes tankönyvet, pályázat 
vagy megbízás útján. Meg van győződve róla, 
hogy a tanterv, ~az utasítás és a könyv ki-
tűnő lesz, de e keretekbe a tanítóságnak kell 
lelket öntenie. 

Különösen ma, ebben a trianoni Magyar-
országban, gyönyörű és nemes feladat vár a 
tanítóságra. Feladat, hogy olyan nemzedéket 
neveljen, melynek minden tagját izzó hazaszere-
tet, tiszta keresztény erkölcs hasson át. A ke-
resztény erkölcs kizárja az iskolából a politi-
kát, a gyűlölködést, ellenben fennen hirdeti a 
becsületességet, az igazságérzetet, a köteles-
ségtudást, a felebaráti szeretetet, szóval a 
krisztusi szeretetet, amely nélkül nincs föl-
támadás. 

E nagy misszió elvégzésére vegye segítségül 
a tanítóság a népköltészet kincseit, melyekben 
megvan a példája mindazoknak az erények-
nek, amikre főként az ú j nemzedéknek oly 
nagy szüksége lesz. 

A népköltés kincseiről beszélve megkapó pél-
dákkal illusztrálta, hogy népköltésünk gazdag 
tárházában van lerakva népünk gondolkodásá-
nak és jellemének minden vonása, ezért fel-
hívta a figyelmét azoknak a tankönyvíróknak, 
akik esetleg a pályázatban résztvennének, 
vagy megbízást kapnának tankönyvírásra, 
hogy talán már a jövő iskolai évben megjelenő 
új népiskolai tanterv és utasítás alapján ké-
szülő ú j iskolakönyvekben és ezek révén a 
tanításban nemcsak népmeséinkből kell az 
anyagot kikeresniök és kiválogatniok a ke-
resztény nemzeti elem kidomborításához, ha-
nem a népköltés minden gyöngyét ki kell ha-
lászniok a magyar nép dalaiból, mondáiból, 
legendáiból, talányaiból és közmondásaiból. 
Ezekben a népköltési kincsekben van bent a 
magyar nép lelke. A magyar történelem, a ma-
gyar földrajz tanításánál kitűnő segédeszköz 
volna pl. a magyar népmondákból összeállított 
verskötet, amelyeket legnagyobb magyar 
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íróink és költőink: Garay, Tompa, Arany, Pe-
tőfi stb. dolgoztak fel. Ezekből a költemények-
ből szinte kronologikus sorrendben lehetne a 
magyar történelem kimagasló eseményeit 
összeállítani. 

De amilyen nagyfontosságú nemzeti és kul-
túrális szempontból a nép milliói gyermekei-
nek a keresztény nemzeti szellemben való ne-
velése, éppen olyan nagy horderejű az iskolán-
kívüli népművelés terén is a nép legszélesebb 
rétegeinek a keresztény nemzeti szellemben 
való megerősítése. Ezen a fokon azonban már 
nemcsak a magyar népköltés kincsei köréből 
kell merítenünk a tanítás anyagához szüksé-
ges adatokat, hanem fel kell használnunk a 
klasszikus írók örökké szép és örökké becses 
műveit és azokból kellene szemelvényeket 
összeállítanunk, amelyekből azt a tanulságot 
meríthetné a nép legszélesebb rétegeinek az 
if júsága, hogy vallás nélkül nincs hazafias 
nevelés, és hogy minél nagyobb tudós, minél 
nagyobb író valaki, annál inkább vallásos, an-
nál inkább hisz Istenben, mert jól jegyezzük 
meg, hogy a magyar iskolákban kell, hogy a 
tanítás középpontja legyen ez a három nagy 
gondolat: Isten, Király, Haza! 

Ezután Gráf Samu evang. elemi iskolai ta-
nító hét javaslatot olvasott fel, melyeket a köz-
gyűlés egyhangúlag elfogadott. 

Elhatározta továbbá Skerlán elnök indítvá-
nyára a közgyűlés, hogy tagsági díjat 1924-re 
24 ezer koronára emeli. Kimondotta, hogy a 
külön tanítói járásköröket nem alakí t ja meg, 
hanem a már meglevő és igen eredményesen 
működő felekezeti tanítói járásköröket tekinti 
szerveinek, amelyekben az össztanítóságot ér-
deklő kérdéseiket igen eredményesen lehet 
megtárgyalni. Ezzel a Sopronmegyei Általános 
Tanítóegyesület követésreméltó példát mutat 
az egyesületi élet egyszerűsítésére. Elhatározta 
a közgyűlés azt is, hogy amennyiben a viszo-
nyok engedik, a jövő iskolaév elején Sopron-
ban az Országos Szövetség és a Gárdonyi Iro-
dalmi Társaság bevonásával kultúrnapot ren-
dez tanító jótékonycélokra. 

E határozat megokolásához Körösi Henrik 
szólott hozzá, aki hangsúlyozta, hogy a Gárdonyi 
Irodalmi Társaság két lapja hivatva lesz a 
magyar tanítóságban rejlő nagy értékeket ki-
váltani. Egyébként a hollandok tervbe vették, 
hogy a pedagógiai filmek meghonosításán kí-
vül a mostani gyermeknyaraltatások után ma-
gyar tanítókat hívnak ki Hollandiába, viszont 
holland tanítók jönnek Magyarországba, hogy 
megteremtsék a kulturális kapcsolatot a két 
ország között. 

Domokos Sándor törvényszéki tanácselnök, 
a KANSz elnöke beszélt még a közalkalmazot-
tak tömörülésének szükségéről. 

Végül Skerlán elnök köszönetet mondva a 
soproni magyar sajtónak, közölte a gyűléssel, 
hogy az egyesület hivatalos közleményei a 
Soproni Hírlapban jelennek meg. 

A gyűlés a Himnusszal ért véget, 

A Kisdednevelők Országos Egyesülete folyó 
év június 28-án, szombaton délután */*5 órakor 
a VII. ker. óvónőképzőben választmányi ülést 
tart, amelyre ezúton h ív ja meg a tagokat az 
elnökség. 

A KANSz elemi iskolai csoportjának orsz. 
tanítói szakköre folyó évi május hó 22-én a 
Ferencz József Tanítók Házában, Ottó Károly 
elnöklete alat t igen látogatott választmányi 
ülést tartott. Az ülés legfontosabb t á rgya a 
szanálási törvénnyel kapcsolatosan a közszol-
gálati alkalmazottak illetményeinek megállapí-
tására vonatkozólag kiszivárgott tervezet meg-
vitatása volt. Azután Ottó elnök előterjeszté-
sére, utalással a szanálási törvény vonatkozó 
részeire, k ívánja a választmány, hogy az ú j 
költségvetés keretei között gondoskodás tör-
ténjék a tanítók részére megnyitott VII. fize-
tési osztály 2. és 1-ső fokozatainak betöltéséről 
és egyelőre a szakszerű alapon felállítandó já-
rási tanfelügyeletnek sürgős életbeléptetése 
kapcsán a VI. fizetési osztály megnyitásáról. 
Kívánja továbbá, hogy a tervezett munkaidő-
meghosszabbítás kapcsán a tanítóságnál a 
tanítási időn kívül napi több órai munkát 
igénylő dolgozatjavítás, adminisztrációs munka 
(statisztikák, naplók, kimutatások, törzsköny-
velés stb.), valamint az iskolánkívüli kulturális 
elfoglaltság; nemkülönben a létszámcsökken-
tésnél az iskolák túlzsúfoltsága, a beiskolázat-
lan tankötelesek nagy száma és a férfitanítók-
ban mutatkozó s egyre súlyosabb következmé-
nyekkel járó nagy hiány okvetlenül figyelembe 
vétessék. 

Ugyancsak a szanálási törvényben adott fel-
hatalmazás a lapján mélyreható tárgyalás u tán 
a választmány a tanítók működési idejének 
megfelelő és munkájának nagyobb megbecsül-
tetése szempontjából kívánja, hogy a XI—X. 
fizetési osztályba a tanítói-, a IX-ben a főtaní-
tói-, a VlII-tól az igazgatótanítói-, iskolaveze-
tőknél a vezető igazgatói, illetve nagyobb isko-
láknál a VII. fizetési osztályban a felügyelő 
igazgatóig óvónőknél a IX . és VIII. fizetési 
osztályban a főóvónői elnevezés rendszeresít-
tessék. Elnök bejelenti ezután, hogy a magán-
vizsgák díja 8 aranykoronában állapíttatott 
meg, melyből 40% az igazgatót, a többi pedig 
tantárgyak száma szerint elosztva, a vizsgáz-
tatókat illeti. A bizonyítvány kiállítási d í ja 1 
aranykorona, a felvételi díj 50 arany fillér lesz, 
a tandíj pedig 4—15 aranykoronában megálla-
pítva, ú j ra visszaállíttatik. A választmány eze-
ket a bejelentéseket megnyugvással tudomásul 
vette. 

Sugár Vilmos indítványára a választmány 
üdvözölte Zilahy Lajos színműírót, amiért a 
Nemzeti Színházban műsoron levő „Süt a nap" 
című kitűnő színdarabjában a tanítót — sza-
kítva az eddigi színházi tanító- és kántortipus-
sal — mint kultúrmissziót teljesítő, igazi ko-
moly népnevelőt muta t ja be. 

Több kisebb fontosságú ügy letárgyalása 
után a tárgyilagosan lefolyt ülés véget ért. 
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A Győrmegyei Általános Tanítóegyesület 
győri köre május 30-án tar tot ta tavaszi ülését 
a révfalui áll. elemi népiskola díszes épületé-
ben. A kir. tanfelügyelőséget Chitil Pál s.-tan-
felügyelő képviselte. A Kath. Tanító Országos 
Szövetségének s a Győregyházmegyei Tanító-
egyesületnek elnöke, Öveges Kálmán, Farkas 
Gyula szabadoktatási titkár, Horváth Antal a 
Győrmegyei Ált. Tanítóegyesület elnöke, Kar-
say Jolán ny. tanítóképző-intézeti igazgatónő, 
Benedek Vince, az egyesület tiszteletbeli el-
nöke voltak ott az ülésen. Az ülés két részben 
folyt le. Első része gyakorlati tanítás volt. 
Szabó I rma gyárvárosi áll. tanítónő a IV. oszt. 
fogalmazás tanítását mutatta be. 

Az előadóteremből átvonultak az üléste-
rembe, ahol az ülés második része folyt le. Kö-
peczi Kiss Sámuel elnök üdvözölte a megjelent 
u raka t és hölgyeket. Hazafias érzések hatották 
át megnyitóját, amelyben az erkölcsi nevelés-
ről és a tanítóság teendőiből olvasott fel. Meg-
emlékezett Nyőgér Lajos és Erőss Gyuláné tag-
társak haláláról. Bemutatta jelentéseit, ame-
lyek az egyesiileteben lefolyt fontosabb intéz-
kedésekről szóltak. Oszoly Jolán gyárvárosi 
áll. tanítónő a fogalmazás tanításáról tar tot t 
nemcsak a szakírók, hanem a belletristák 
figyelmére érdemes előadást. Utána Donner 
Samu a révfalui áll. iskolához beosztott igaz-
gatótanító szólt a fogalmazás tanításának mód-
szeréhez. Takáts Endre győrrévfalui áll. elemi 
isk. tanító az 1921. évi X X X . t.-c.-ről beszélt, 
amely az iskoláztatási kötelzettségteljesítésnek 
bizosítása érdekében készült. Benedek Vince 
tiszt, elnök indítványozza, hogy Gárdonyi Géza 
győri lakóházára emléktáblát készíttessenek s 
azt a Gárdonyi Irodalmi Társasággal ünnepé-
lyesen leplezzék le. A költségek előteremtésére 
szükséges módozatokat terjeszti elő. Egyút ta l 
felhívta a gyűlés tagjait, hogy a Gárdonyi Iro-
dalmi Társaság törekvéseit, hiadványait támo-
gassák. Az elnök zárószavai fejezték be az 
ülést. — Az ülés után KANSz tanítói csoportja 
tar tot t értekezletet. 

Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye általános 
tanítóegyesületének monor—nagykáia—gyöm-
ről járásköre f. évi rendes közgyűlését jú-
nius hó 5-én Monoron, a Kaszinó nagytermében 
tartotta meg. A lelkes hangulatban lefolyt gyű-
lést, a Himnusz eléneklése után, Fodor Ignác 
ideiglenes elnök nyitotta meg s amennyiben 
elnöki megnyitóbeszédében a tanítói hivatás 
megbecsülését és megértését hangsúlyozta, az 
úgynevezett „Szülők iskolája" intézményének 
általánosítását ta r t ja kívánatosnak. A vendé-
gek közül megjelentek a járálsi és községi ható-
ságok képviselői, továbbá Galla Endre, az 
állami tanítók orsz. egyesületének elnöke, a 
„KANSz" tanítói csoportjának agilis vezetője 
és Csontos Győző s. tanfelügyelő, szintén a 
„KANSz" képviseletében. Pest vármegye ált. 
tanítótestületének központi választmánya ál-
tal kitűzött tételekből előadásokat tar tot tak: 
Kiss József tápiógyörgyei ig. tanító, „Az 1921. 
XXX. t.-c. hatása népoktatásunkra" cím alatt 
nagy szorgalomra, alapos tanulmányra és min-

denoldalú körültekintésre valló felolvasást tar-
tott; Szalay Hedvig pándi állami tanítónő, mély 
pedagógiai érzékből fakadó élvezetes és tanul-
ságos előadást tar tot t az „Iskolánkívüli nép-
oktatás hatásá"-ról. A járásköri elnökség által 
kitűzött tételekből előadást tar tot tak: Bulla 
Ernő pándi áll. isk. tanító, „Hazafias nevelés 
a Nemzeti zászló kapósán", amely előadás nagy 
méretekben öleli fel a Néptanítók Lapja szer-
kesztőségének intencióit „A magyar zászló" 
című pedagógiai pályázatával s ezen mély haza-
fias érzelmekkel megír t felolvasás a hallgató-
ságban lelkes visszhangra talált; a népiskolai 
énektanítás nevelő hatásáról Nagy Antal mo-
nori áll. iskolai»h. igazgató, nagy pedagógiai 
és zenei tudással í rot t felolvasásával kötötte le 
a közgyűlés figyelmét. Makay László monori 
áll. isk. igazgató egy, a magyar nép életéből 
merített s irodalmi színvonalon álló elbeszélé-
sével szórakoztatta a hallgatóságot s ezen fel-
olvasás kapcsán úgy az elnök, valamint Galla 
Endre a Gárdonyi Géza irodalmi társaságra 
hívta fel a gyűlés figyelmét s az egybegyűlte-
ket a „Magyar Család", a „Képes Kis Lap" 
anyagi és erkölcsi támogatására búzdították. 

A rendes tisztikar megválasztása során Fodor 
Ignác ideiglenes elnök az alapszabályok sze-
rinti hat évi időtartamra rendes elnökül vá-
lasztatott meg. 

Az Újpesti Járásköri tanítógyűlés impozáns 
keretekben folyt le az újpesti városháza köz-
gyűlési termében. Rossman elnök szépen át-
gondolt megnyitó beszédet tartott, majd üdvö-
zölte Kehrer Károly kir. tanfelügyelőt, Körösi 
Henrik lapunk szerkesztőjét, Galla Endrét, 
Csorba Ödönt, mint a Tanítók Országos Szö-
vetségének képviselőjét, dr. Varazséji plébánost 
és dr. Fábián, gond. tagot. Az üdvözlet válasza 
után Harmath Ferenc mélyreható tanulmányt 
adott elő a tanítóképzők reformjáról, amellyel 
legközelebb külön is foglalkozni fogunk. A 
tárgysorozat többi pontja is magas színvona-
lon állott. 

A Zemplénmegyei Általános Tanítóegyesület 
1924. évi rendes közgyűlését Sárospatakon, az 
állami tanítóképző dísztermében tartotta, me-
lyen Thuránszky László vm. főispán, br. Mail-
lot Nándor, gróf Waldbott Frigyes, Bessenyey 
Zénó stb. stb. is megjelentek. Á Himnusz el-
éneklése után nyitotta meg a gyűlést S. Mol-
nár Gyula elnök, gyönyörű, mindenkit magá-
val ragadó beszéddel. Beszédében üdvözölte 
Thuránszky László főispánt, Kolumban Lajos 
kir. tanfelügyelőt és a többi megjelent előkelő-
ségeket. Az üdvözlésre Thuránszky László fő-
ispán és Kolumbán Lajos kir. tanfelügyelő vá-
laszoltak s mindketten a tanító igen értékes 
munkájáról, érdemeiről s ennek folytán a taní-
tóságot a közönség részéről méltán megillető 
elismerésnek s köszönetnek adva kifejezést. Ez-
után Gaál Imre gödöllői méhészeti felügyelő és 
id. Horváthy Gyula népn. titkár tartottak elő-
adásokat. Az elnök tett ezután jelentést az 
egyesület egy évi munkásságáról, különösen 
megemlékezve az elhunyt kartársakról, az idő-
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közben nagyobb adományttevőkről. Igaz szere-
tettel ünnepelte a gyűlés Gagyhy Károly ref. 
tanítót, ki 44 évi szolgálat után, mint a Wodia-
ner-díj nyertese teljes erőben s egészségben 
vonult nyugalomba. (M. A.) 

Az Állami Tanítók Országos Egyesülete folyó 
évi július hó 7-én délelőtt 9 órakor Pest vár-
megye székházának dísztermében (IV., Vár-
megyeház-utca) ta r t ja ezévi rendes közgyűlését. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Főtitkári 
jelentés. 3. A tanítóképzés reformja: Harmat 
Ferenc áll. isk. ig.-tanító. 4. Mi Gárdonyi Géza 
a magyar tanítóságnak? Körösi Henrik a Nép-
tanítók Lapja szerkesztője. 5. A népoktatás re-
formja, tanterv- és tankönyvrevizió a nemzeti 
gondolat szolgálatában: Csorba Ödön áll. igaz-
gató-tanító. 6. Az állami pépiskolák igazgatása 
és a helyi hatóságok: Láncz József áll. isk. 
igazgató-tanító. 7. A pénztáros jelentése. 8. In-
dítványok. 

A Pécsegyházmegyei R. Kath. Tanítóegye-
sület 1924 július 8-án a Pécsi Kath. Kör dísz-
termében rendes évi közgyűlést tart . 

A Hajdúvármegyei Tanker. Tanítók Alt. 
Gönczy-Tanítóegyesülete rendes évi közgyűlé-
sét f. hó 5-én tar tot ta Debrecenben, melyen a 
tankerület tanítósága csaknem teljes számban 
megjelent. Ormós Lajos elnök tömör, átfogó 
megnyitójában megemlékezve a VIII . egyete-
mes gyűlés hatásairól a tanítóság szellemi és 
anyagi térfoglalását emelte ki, amit a nemzeti 
feladatok tettek szükségessé. Még egy lépés és 
megszűnik a különbség anyagi elbánás dolgá-
ban a tanító s a hasonló végzettségű tisztvise-
lők között. A nagyhatású megnyitó után Becz~ 
ner József őrnagy hívta fel a tanítóság figyel-
mét a testnevelési törvény fontosságára. Kérte 
a tanítóságot, hogy teljes lelkesedéssel állítsa 
munkájá t az ügy szolgálatába. Rúthonyi Lajos 
t i tkár részletes évi jelentésével kapcsolatban el-
határozták, hogy a KANSz vezetőségét a tiszt-
viselői kérdésben folyó nagy küzdelmeiben át-
iratban biztosítják bizalmukról és a memoran-
dumhoz való törhetetlen ragaszkodásukról. A 
magyar egyetemes tanítóság kimagasló vezé-
reit: Rákos Is tván szövetségi elnököt és Simon 
Lajos főti tkárt tiszteletbeli tagokul választot-
ták meg. Majd a tisztújítást ejtették meg és 
általános lelkesedéssel elnökké ismét Ormós 
Lajost választották meg. 

A Fejérmegyei Tanítóegyesület közgyűlése. 
Június 5-én a komoly munka jegyében folyt le 
a Fejérmegyei Tanítóegyesület közgyűlése. Az 
ülés elején az egybegyűlt tanítók a jakán fel-
csendült a magyar Hiszekegy, mely után Zava-
ros István elnök, mélytüzű hazafias beszéddel 
nyitotta meg az ülést. Küzdelemre szólítja fel 
az egyesület minden tagját, mely küzdelemnek 
nem szabad kimerülni az anyagiakért való 
harcban, bár itt is az igazságos elbánás elvét 

hangoztatja, midőn hasonló képzettségű más 
tisztviselőkkel való egyenlő fizetést kér. De 
küzdelemre s ú j honfoglalásra szólítja fel kü-
lönösen a hazia érdekében s azon meggyőződést 
hirdeti tűzzel, hqgy az integer Magyarország 
mielőbbi visszaállítása a tanítók hazafias és 
vallásos, kitairtó munkásságától függ. Beszéde 
folyamán elparentálta Kurucz Gyula elhunyt 
kir .tanfelügyelőt s egyben őszinte szeretettel 
üdvözölte Nevelős Lajos Fejér vármegye ú j 
kir. tanfelügyelőjét, aki az üdvözlésre meg-
hatva válaszolt s kijelentette, hogy a tanító-
ság igaz bará t j a s a megyében a kultúra első 
munkása óhaj t lenni. Az elismerés zászlaját 
hajtotta meg az elnök Szirbek József felügy. 
igazgató előtt 29 éves egyesületi elnöksége fo-
lyamán kife j te t t munkásságáért, akit a köz-
gyűlés hálából örökös t. b. elnökké választott 
meg. Varga Jenő sárkeresztesi ref. tanító a 
Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság és a Ma-
gyar—Holland Részvénytársaság támogatását 
ajánlotta tanító társainak, melyet lelkesedéssel 
ígértek meg, hogy a nagy író iránti tisztele-
ígérték meg, hogy a nagy író iránti tiszteletük-
nek evvel is kifejezést adjanak. A megejtett 
tisztújítás folyamán az eddigi ügyvezető al-
elnököt, Zavaros István ipariskolai igazgatót, 
választották meg elnökké, kinek eddigi műkö-
dése biztos zálog arra, hogy az egyesület a 
hazafias és vallásos nevelés útjáról soha nem 
fog letérni. Alelnökökké: Csipkés Gyula szé-
kesfehérvári ig. tanítót, Kallós Béla táci ref. 
tanítót, főjegyzővé Bajnok János székesfehér-
vári igazgató-tanítót választották meg. Osztat-
lan elismerést aratott Joachim József móri 
közs. isk. tanító előadása: A magyar tanítóság 
az irredentizmus szolgálatában. A nemzeti ön-
tudat fejlesztésére szólította fel tanítótársait s 
kijelölte az ú ta t és módot, miként lehet terjesz-
teni az irredentizmust az iskolában minden 
tárgy keretében s az iskolán kívül is a nép 
széles rétegei között. Ugyancsak az iskolán-
kívüli oktatás és népművelés előmozdítása ér-
dekében szólalt fel Nevelős Lajos kir. tanfel-
ügyelő is, melyre az elnök válaszában biztosí-
totta, hogy a vármegye minden egyes tanítója 

, kitartó munkatársa kíván lenni a kul túra ter-
jesztésében kiváló tanfelügyelügyelőjének. A 
Himnusz éneklése után a közgyűlés lelkes 
hangulatban oszlott szét. 

A Délmagyarországi Tanítóegyesület május 
hó 31-én, a háború és megszállások miatt majd-
nem tíz évi szünetelés után, tartotta a Toron-
tál vármegye nekünk maradt kilenc községé-
nek legnagyobbikán, Kiszomboron, új jáalakuló 
gyűlését. A gyűlésen a régi menekült vezetők 
közül megjelent Osztie Béla, a budapesti 
Ferenc József Tanítók Háza igazgatója, a régi 
egylet főtitkára, Keszthelyi István Szolnok-
vármegyei Tanítóegylet elnöke, Rózsa Ferenc, 
Wenner Miklós igazgatók, az egylet régi vá-

G v ó g y p a e d a g o g i a i 
zugliget, Remete-ut 18. G y e r m e k s z a n a t ő r a u m 
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lasztmányi tagjai, több menekült régi tag, a 
felszabadult községek tanerői, a hatóságok és 
sok helybéli és vidéki érdeklődő. Elnökül 
Schwartz Rezső igazgatót választották meg 
Kiszombor székhellyel. Ezúton is felkéretnek a 
menekült és továbbra is tagnak maradni akaró 
régi tagok, hogy ebbéli óhajukat az elnöknek 
jelentsék. 

Irodalom. 
Magyar várak. 

—PetriMéz-felolvasása a Petőfi-Társaság évzáró ülésén. — 
A Petőfi-Társaság e hó 15-én az Akadémia 

üléstermében nagy közönség előtt tar tot ta meg 
ebben az évadban utolsó felolvasó ülését Fe-
renczy Zoltán másodelnök elnöklésével. 

A hivatalos bejelentések után Petri Mór olva-
sott föl egy részletet most készülő munkájá-
ból, amely Magyar várak címmel a tőlünk el-
szakított magyar várak történetét és a hozzájuk 
fűződő regéket gyűj t i egybe. 

Petri Mór nagy körültekintéssel és buzgalom-
mal gyűjtögette össze a magyar várakra vonat-
kozó történeti adatokat levéltárakban való 
kutatásokkal, a várakhoz fűződő regéket és 
meséket pedig- magának a vár környékén élő 
népnek az ajkáról. 

Művének az ülésen bemutatott fejezete a 
Szilágyság krasznai részében a Rézhegységben 
állott Valkó-váráról szólott, melynek történeti 
dokumentumokkal megerősített történetével 
bámulatosan egyeznek a várról szóló népregék, 
amelyek közül kettőt olvasott föl a szerző. 

A vár történeti leírása és a két rege a szerző 
által poétikusan szép formába öntve, igen nagy 
tetszést aratott. 

A Gárdonyi Géza-Irodalmi Társaság f. évi 
július 8-án (kedden) d. u. 5 órakor tart-ja meg 
nyolcadik előadó- és felolvasó gyűlését a Fe-
renc József Tanító Házában (VIII, Szent-
királyi-u. 47.), melyre a Társaság rendes és 
kültagjait , valamint a nemes érdeklőket 
meghívja az elnökség. Előadnak: Simon Lajos 
(Budapest), Körösi Henrik (Budapest), Jósvay 
Gábor (Poroszló), Haller János (Moson), Kő-
szegiig István (Miskolc), Péczely József 
(Gyula), Pártos Ferenc (Dombovár), Tárnái 
Is tván (Nagyhát). 

A felolvasást zárt ülés követi, melyen ú j 
tagokat is vesznek fel, megbeszélik a Társaság 
gazdasági ügyeit s az.október 30-iki Gárdonyi-
emlékünnep programmját. Ugyanis a Társa-
ság ekkor leplezi le Gárdonyi arcképét. Szó 
lesz még a gyűlésen a Magyar Család és a Ké-
pes Kis Lap terjesztéséről is. Tekintettel ar ra , 
hogy a Társaságnak a rendes és kültagokkal 
együtt immár közel száz t ag ja van, a gyűlés 
igen népesnek Ígérkezik. A magyar tanítóság 
napról-napra nagyobb érdeklődéssel fordul a 
tanítóság ez egyetlen irodalmi társasága felé s 
figyeli működését. 

Ismeretterjesztő. 
Észak-Európa új államai." 

Irta; Tomcsányi János. 
(II. közlemény). 

3. Lettország. (Latvija.) 
Lettország éppúgy, min t az előbb említettek, 

az orosz birodalomból hasíttatott ki. Szomszé-
dai: északon Észtország, keleten Oroszország, 
délen Lengyelország és Litvánia, nyugaton a 
Balti-tenger határolja. 

Az ország területe 65.791 km2, mely itt-ott 
csak apró, a 200 m magasságot meg nem haladó 
dombokkal megszakított síkságot alkot. Az 
ország legjelentékenyebb folyója a Dvina 
(Diina), mely a rigai öbölbe folyik. A sík terü-
letet sok apró tavacska borítja, melyek össz-
területe majdnem 900 km2-re rúg. 

Lettország éghajlata csak igen csekély árnya-
lattal enyhébb Észtországénál, átlag évi 6 C°, 
a csapadék azéval egyenlő s egyenlő a lakosság 
sűrűsége, mely megközelítően szintén a négy-
zetkilométerenkinti 27-re tehető. Az összes la-
kosság az 1922. évi népszámlálás szerint 1,850.622, 
akik már nem képeznek olyan zárt nemzeti 
egységet, mint a finnek és esztek, mer t közel 
egyharmad részük idegen nemzetiségű. A majd-
nem 73%-nyi lett mellett ugyanis a nemzetisé-
gek több mint 27°/o-ot érnek el s eléggé tarka 
képet mutatnak, mert elég jelentékeny szám-
mal vannak németek (31/2°/o), oroszok (51/a°/o), 
fehér oroszok (4°/o), zsidók (5°/o), lengyelek (3%) 
s kisebb mértékben találhatók esztek (0-5°/o) és 
litvánok (l*5°/o) s egyéb, még kisebb töredékek. 
A németek és lengyelek közt sok a földbirtokos. 

A lakosság főfoglalkozása a földmívelés és 
halászat, de már jelentékeny tényező az ipar is. 

Földműveléssel és halászattal a lakosság 
66°/o-a foglalkozik. A délre haladást jelezi, hogy 
a termelésben, bár nem jelentős mértékben, fel-
lép a búza, melyből mintegy négymillió méter-
mázsát termel az ország. A talaj eloszlása is 
kedvező, mivel a 3,710.441 hektár területből 
1,654.904 hektár a mívelhető terület, 1,496.780 az 
erdő s a többi 558.729 az egészen terméketlen 
terület. A legfőbb termékek a rozs és a zab, évi 
2'/2—21U millió métermázsa eredménnyel s az 
árpa, mely évi P/2 millió q termést ad. Nagy 
mennyiségben termelik a burgonyát, lent és 
borsót. 

Az erdők túlnyomó része tűlevelű, de van 
320.000 hektárnyi lombos erdő is, jobbára nyirfa . 
Az erdők évi hozama 10 millió köbméter fa. 

A földmíveléssel kapcsolatos állattenyésztés 
meglehetős fejlett, bár a háború következtében 
jelentékenyen visszaesett. Esik hét lakóra egy 
ló, kettőre egy szarvasmarha, háromra két juh 
s négyre egy sertés. 

* A s z e r z ő s z a b a d l i c e u m i e l ő a d á s a i n a k v á z l a t a . 
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Tekintettel arra , hogy Lettországnak meg-
lehetősen hosszú tengerpart ja van, lakóinak 
jelentékeny keresetforrást biztosít a halászat is. 
Az 1918. évben, midőn tehát a halászat még 
eléggé bizonytalan volt, az eredmény á'/a millió 
kilogrammot tett ki. 

Lettország ipara különösen a fémipari, textil-
ipari és papíripari ágaiban jelentékeny. A lett 
iparban alkalmazott munkások száma mind-
azonáltal nem haladja meg a 30 ezret. Az ipar 
központja Riga. 

Bányakincsei, eltekintve a jelentéktelen 
barnaszén-telepektől, Lettországnak nincsenek. 

Az ország külkereskedelmének mérlege na-
gyon passzív, amennyiben 1 9 2 1 . évben 1 3 , 8 6 8 . 6 4 5 
dollár értékű bevitellel szemben a kivitel csak 
5 , 7 6 8 . 1 3 6 dollárra rúg. A bevitel legfőbb tár-
gyai a különféle iparágak nyersanyagai, to-
vábbá textilárúk, fémárúk, papiros stb. A kivi-
tel főbb cikkei a honi termelésű len, fa, gyü-
mölcs, borsó s némi fém- és papírárú. Az át-
menő forgalom (Lengyel- és Oroszország felől) 
közel 3 millió métermázsa, amely szám termé-
szetesen abban a mértékben emelkedik, amily 
mértékben Oroszország bekapcsolódik a világ-
kereskedelembe. 

A lett vasutak hossza 2606 km. A tengerhajó-
zás célját három jelentékenyebb kikötő szol-
gálja, nevezetesen Riga, Liepaja és Jelgawa. 

Az ipar és kereskedelem, valamint a közleke-
dés fejlettebb volta eredményezi, hogy Lettor-
szág lakosságának közel harmada (mintegy 
30°/o) lakik városokban s kétharmada falun. A 
városi lakók a ránya tehát meghaladja úgy a 
finn, mint az eszt városlakók arányát . 

Az ország fővárosa Riga 270.000 lakossal. A 
háború előtt a városnak közel kétszerannyi 
lakosa volt. Jelentékenyebb városok még: 

Liepaja (Libau vagy Libawa) 80.000, Dan-
gavpils (Dvinszk v. Dünaburg) 36.000, Jelgawa 
(Mitau v. Mitawa) 24.000 és Ventspils (Windau 
v. Windawa) 15.000 lakossal. 

Vallási tekintetben Lettország lakóinak 58°/o-a 
ágostai evangélikus, 24°/o-a róm. kath., 9°/o görög-
keleti, 5°/o-a izraelita, a többi 4°/o különféle más 
fekezetek közt oszlik meg. A vallás szerinti 
megoszlás tehát épp oly tarka, mint a nemze-
tiség szerinti s ehhez képest tarka képet kell 
mutatnia az iskolázásnak is. És valóban az 1735 
iskola közül, melyekben 5 5 3 0 tanító tanított, 
1317 lett, 244 orosz, 73 német, 51 héber, 28 lengyel 
s 6—6 litván és eszt tannyelvű. Hasonló eltéré-
seket mutat a középiskola is, bár sa já t tan-
nyelvű iskolái a letteken kívül már csak az 
oroszoknak, németeknek, lengyeleknek és zsi-
dóknak vannak. 

A szakoktatás jobbára csak a földmíves-
iskolákra szorítkozott. 

Rigában van egyetem és zeneakadémia. 
Lettország ál lamformája köztársaság. Az 

államfő a nemzetgyűlés elnöke. Ezt az állapotot 
nem találták kielégítőnek s a tárgyalás alatt 
lévő ú j alkotmányttörvény külön köztársasági 
elnöki méltóságot is tervez. A törvényhozó tes-
tület 150 tagból áll. 

Közigazgatási tekintetben az ország 5 nagy 
kerületre s ezek viszont járásokra oszlanak. A 
járások összes száma 17. 

Az ország pénzegysége eddig a lett rubel volt, 
mely 1922. év végén mintegy 5Va svájci centi-
mesnek felelt meg. A lett kormány a múlt év 
folyamán ú j pénzegységet hozott be, melynek 
neve lat s melynek belértéke az angol font 
l/ao részével azonos, tehát, az aranymárka érté-
kének felel meg. Az ország évi szükségletei 
mintegy 100 millió latra rúgnak. 

Az ország védelmére 20.000 főből álló had-
sereg szolgál, mely háború esetére természete-
sen megtízszerezhető. 

Míg a finnek és esztek turáni népek és a finn-
ugor nyelvcsaládhoz tartoznak, éppúgy, mint 
mi, magyarok, addig a lettek egészen külön, 
nálunk alig ismert eredetű nép. Skandináv szár-
mazású, a szlávokkal erősen kevert fa j , rokona 
a litvánnak és az ó-porosznak. Ez utóbbi nyelve 
már mintegy 300 év előtt teljesen kiveszett, a 
porosz nép elnémetesedett és beolvadt a német-
ségbe. A lett és l i tván nyelv és nép különállólag 
fennmaradt, bár sa já t nyelvű kul turá já t erőtel-
jesebben egyik sem fejlesztette ki. A lett ezek 
közt a legifjabb ág. 

Az ezredév elején, midőn az északi államok 
még nem alakultak ki, a lett nép külön törzs-
ként élt, majd az esztekkel és litvánokkal való 
szövetségben kereste a németek elleni védelmet, 
a XVI. században svéd főhatóság alá került, 
míg végül a XVIII . században az orosz foglalta 
©1 egymás után a balti tartományokat s leigázta 
a letteket is. 

4. Litvánia. (Lietuva.) 
Litvánia egészben véve szintén az orosz ura 

lom alól szabadult fel. Szomszédai északon Lett-
ország, keleten és délen Lengyelország, nyuga-
ton Kelet-Poroszország. Az ország határai mind 
mesterségesek, a tengerhez csak igen kis dara-
bon ütköznek ki. Az ország kikötője eredetileg 
csupán a Németországtól elhasított s külön-
álló Klajpeda (Memel) lett volna, tehát idegen 
terület, 

Az ország kiterjedése 52.000 km2, mely terület 
szinte egészben véve sík, csupán itt-ott vannak 
apróbb emelkedések, melyek magassága azon-
ban a 200—300 métert sehol sem haladja meg. 
Az ország főfolyója a Njemen (németül: Memel, 
litvánul Nemunas), mely az ország déli részét 
szeli át, hajózásra is alkalmas s amelyen kívül 
csak apró, jelentéktelen folyócskák vannak. A 
lapályos földön sok apró tavacska terül el, 
melyek az összterület 1hn részét borítják el és a 

I E r e d m é n y e s e n k e z e l t e t n e k s z i g o r ú o r v o s i f e l ü g y e l e t a la t t : ides 
g e s á l l a p o t o k , á l m a t l a n s á g , s z í v ; , g y o m o r - , e p e b á n t a l m a k , 
r h e u m a , i zü le t i b e t e g s é g e k , f a g y á s , h a j h u l l á s , g y e r m e k e k 
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lialtenyésztés céljait szolgálják, összes felüle-
tük mintegy 160.000 hektár. 

A litván kormány történeti jogon a túlnyomó-
lag lengyel lakosságú Vilnára és környékére is 
támasztott jogot, amelyet a nagyhatalmak haj-
landók is voltak elismerni, de Zeligowski len-
gyel tábornok a területet megszállotta, a nép 
a Lengyelországhoz való csatolást határozta el 
s a nemzetközi forumok az így befejezett ténye-
ket jóváhagyták. 

Az átlagos évi hőmérséklet 6V2 C°, tehát fél 
fokkal ismét magasabb, mint északi szomszéd-
jáé, Lettországé. Feltűnő itt a tenger hatása, 
mert habár északi fekvéséből nagyobb téli hide-
gekre lehetne következtetni, a január i hőmér-
séklet átlag —5°, viszont azonban a júliusi hő-
ség sem nagy, átlagban 17—18 C°. 

A kedvezőbb időjárás s a talaj kedvezőbb 
volta nagyobb népsűrűséget tesz lehetővé, négy-
zetkilométerenkint átlag 50 lakót, lévén az or-
szág összes lakossága hozzávetőleg 2l/s millió. 
A háború előtt a lakosság sokkal tömörebb volt 
s mintegy 4Va millióra rúgott. Az óriási csök-
kenés a háborús áldozatokon kívül úgy követ-
kezett be, hogy az oroszok az orosz hadsereg 
visszavonulásával eltávoztak s később a lengye-
lek és németek is szétszóródtak. 

, A lakosság itt is nagy tarkaságot mutat, 
amennyiben a litvánok csak mintegy 60n/o-át 
teszik az összlakosságnak, a lengyelek közel 
9°/o-ot, a németek 7°/o-ot, a fehér oroszok 9°/o-ot, 
a zsidók 10%-ot s ezeken kívül vannak még 
nagyoroszok, lettek és mások. 

Foglalkozás szerint 72°/o földniívelő, 14"/o az 
ipar és kereskedelem körébe tartozik, a többi 
megoszlik. 

A földmívelésnek Litvániában már kedvező 
talaja van, a szántóföld az összterület 46°/o-a, a 
rét, legelő és kert 29°/o, erdő 17°/o, s csak 8°/o a 
teljesen terméketlen, aminek fele, mint említet-
tük, haltenyésztésre alkalmas tófelület. 

Kedvezőbb termelési körülmények mellett a 
terméseredmények is jelentékenyebbek, aineny-
nyiben az átlagos évi eredmény 1 millió méter-
mázsa búza, 10 millió rozs, 2lh millió árpa, 
millió zab, közel 3/» millió borsó és majdnem 
5 millió métermázsa burgonya. Termelnek ezen-
kívül nagymennyiségű lent és kölest. A lenmag-
termés 1lt millió métermáasát eredményez, a 
szál pedig 200.000 métermázsát. 

Az állatállomány is igen gazdag, bár a háború 
alatt jelentékenyen csökkent. De lóban és ser-
tésben jóval meghaladja a többi balti állam 
arányát . Lóban gazdagabb a mi tenyésztésünk-
nél is. Hatalmas az ország baromfitenyésztése. 
Már a háború utáni első években képes volt 
IV2 millió tyúkot, 3U millió libát s mintegy 1/a 
millió kacsát exportálni. 

Litvánia ipara jelentéktelen, csupán az élel-
mezési, állati termékek feldolgozásainak ágai, 

valamint a fa-, papir- és textilipar egyes válla-
latai érdemelnek főkép belfogyasztási szem-
pontból figyelmet. 

Hánya kincsei az országnak nincsenek. 
A külkereskedelmi mérleg passzív, a behoza-

tal mintegy 25%-kal haladja meg a kivitelt. A 
kivitel legfőbb cikkei a lenmag és a lenszál, a 
burgonya, a tojás, fa, bőrök s némi gabona, a 
bevitelnél pedig a különféle szövetek, fémárúk, 
kémiai cikkek, cukor stb. játszanak szerepet. 

A vasutak hossza 3197 km, miből 1920 km ren-
des, a többi keskenyvágányú. A hajózható 
folyók hossza 975 km. 

A lakosságnak a háború alatti, már említett 
nagyobb arányú csökkenése főképp a városokat 
érintette s azért ma Litvánia lakosságának 
csak mintegy 14°/o-a a városlakó, míg 86°/o-a 
falusi lakos. 

Az ország fővárosa Kaunas (Kovno), mint-
egy 90.000 lélekszámmal. A többi mind apró 
városka. 

A lakosság vallási megoszlását illetően Lit-
vániában annyiban találunk eltérést az eddig 
ismertetettektől, hogy az ország többsége római 
katholikus, mely valláshoz az népesség 75°/o-a 
tartozik, utána mindjár t az izraeliták követ-
keznek 12°/o-kal, majd a görög-keletiek 9°/o-kal 
s a protestánsok 4°/o-kal. 

Az oktatás tekintetében Litvánia jelentéke-
nyen alatta áll a többi balti államok színvona-
lának; népiskoláinak száma 1630, középiskola 
31 van s néhány szakiskolája. Az 1922. évben 
Kaunasban megnyitott egyetem csak tengődik, 
mert mindössze 25 szervezett tanszéke és 800 
hallgatója van. A litván nyelv s általában a 
tudomány fejletlenségét mutatja, hogy a taná-
rok jórésze német nyelven tar t ja előadásait. 

Litvánia ál lamformája köztársaság. Az állam 
feje a törvényhozó testület elnöke, kinek meg-
bízatása 3.évre szól. Ö nevezi ki a kormány elnö-
két, aki akadályoztatása esetén helyettese. Az 
ország utolsó költségvetése még az akkor for-
galomban volt „Ost-Mark" (keleti márka) ala-
pulvételével volt összeállítva. Mivel azonban 
ennek árfolyama nagyon ingadozó, összehason-
lítás alig eszközölhető. Az elmúlt év folyamán 
különben ezt a pénznemet a kormány ki is vonta 
a forgalomból s „Litas" név alatt ú j pénzegy-
séget hozott be, mely azonos a dollár értékének 
'/ío-ével. 

A litván állandó hadsereg 50.000 főből áll. 
Litvániának régi története van. A régi Lit-

vánia azonban nem egészen azonos a maival. 
Akkoriban a harcias, skandináv eredetű litván 
nép nagy tömegű szlávot (fehér oroszt, oroszt 
s részben rutént) haj tot t uralma" alá s az ország 
Lengyelország keleti határán lenyúlt messzin; 
dél felé. A viszonylag műveltebb szláv többség 
csakhamar a nagyfejedelem udvarában is meg-
honosította az orosz nyelvet s innen vau, hogy 
a litván nyelv ki nem fejlődött. 

Gyógytorna jó és rossztartású gyermekeknek. Z a n d e r felnőtteknek is. Hő» é s f é n y f ü r d ő k izületi és rheumás 
betegségek ellen. Vízkúrák, maszázs, inhalatorium, üdítő soványítás, napfürdó, villamozás 
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Mivel a német lovagrend mind jobban szoron-
gatta az akkor még pogány Litvániát, Jagelló 
nagyfejedelem a lengyel szomszéd segítségérő1, 
kezdett gondolkozni. Mivel Lengyelország trón-
jára épp akkortáj t került Nagy Lajos magyar 
és lengyel király szépséges és szelídlelkű leá-
nya, Hedvig, annak kezét megkérte s miután 
beleegyezését elnyerte, feleségül vette, miáltal 
a két ország között perszonálunió keletkezelt 
1386-ban. A két ország később, 1569-ben teljesen 
egyesült és híven osztotta Lengyelország jó- és 
balsorsát egészen az ország felosztásáig. 

Az első egyesülés idején Lengyelország mái-
négy százada tag ja volt a keresztény világ kö-
zösségének s részese műveltségének, természetes 
tehát, hogy a magasabb műveltség hatással volt 
az alacsonyabb műveltségű litvánokra. Átvet-
ték a lengyelek keresztény vallását, állami be-
rendezését s nyelvét is. A litván nemesség el-
lengyelesedett, a legelőkelőbb családok, mint a 
Sapieha-, Radziwill- s más családok teljesen 
beolvadtak a lengyelségbe. 

A népiskolai énektanítás reformja. 
í r ta : Kapronczay Mihály, székesfőv. polg. isk. énektanár' 

Örvendetes, hogy egyre többen sürgetik a 
népiskolai énektanítás reformját. 

Novothnynak a Néptanítók Lapja 1923. évi 
decemberi számában megjelent cikkével kap-
csolatban szeretnék egyetniást elmondani több 
évtizedes tapasztalataimból, remélve, hogy kö-
zös munkával megvalósíthatjuk azt a magyar 
iskolákba való énekmethodust, amelyet min-
den tanító kedvvel s szeretettel fog követni. 

Az énektanítás tényleg nagyon el van ha-
nyagolva. A többi tantárgy módszerét lépés-
ről lépésre előbbrevitték már, csak az ének volt 
az a tárgya a népiskolának, amelynek a mód-
szeres tanításával alig törődött valaki. Sokan 
csak a hallás szerinti énektanítást tar t ják a 
népiskolában kivihetőnek, s ha az énektanítás 
tantervének a revíziója alkalmával azt mon-
daná valaki, hogy a népiskolában az ének ezen-
túl tisztán csak hallás után tanítandó: akkor 
egy csapásra meg lenne oldva annak az „egy-
séges eljárás"-nak a problémája, amelyet No-
vothny kartársunk egyformán szeretne alkal-
maztatni — természetesen más értelemben — a 
hazai összes iskolákban. A tantervkészítők 
azonban rideg emberek, nem akarják a liang-
jegytanítást a népiskolából sem kiküszöbölni, 
azt tartván, hogy a magyar nép gyermekeit is 
el kell látni egy kis zenei ismerettel. S ebben 
igazuk is van. A hangjegy tanítás azonban 
nem könnyű dolog, melyet még a külföldi isko-
lákban sem tudták eddig véglegesen megol-
dani. 

A Néptanítók Lapja 1923. évi szeptember 

1-jei számában „Az új francia elemi iskolai 
tanterv és órarend"-ről közölt ismertetésben 
olvashatjuk pl. a következőket: 

„Az ének- és zenetanítást elhanyagoltnak 
mondja az ú j tanterv. Számos tanító nem 
becsüli e tárgyat s csak szánalmas módon vagy 
egyáltalán nem taní t ja ; mások meg a zene he-
lyett zeneelméletet oktatnak, amivel kedvét 
szegik az énekes, muzsikus ifjúságnak." 

Nálunk csekély kivétellel körülbelül ugyan-
ilyen állapotok vannak. Egyik-másik nemzet 
azonban annyiban mégis túlszárnyalt bennün-
ket, hogy legegyszerűbb fiai is, ha valahol ösz-
szeverődnek: szép csengő hangon, kórusban 
énekelik a legszebb nemzeti dalaikat. A hadi-
fogságból hazatért katonáink különös elragad-
tatással beszélnek erről, s azt mondják, hogy 
csak épp nekik kellett visszavonulniok és szé-
gyenkezniük, valahányszor felszólították őket 
a kórusban való éneklésre. A magyarnak pedig 
megvan az érzéke a harmonikus éneklés iránt, 
s igazán csodálatos, ha már egy fél évszázadon 
át (amióta az énektanítást a népiskolában kö-
telezően elrendelték) a hangjegy tanítással 
egyáltalán nem boldogultunk, miért nem töre-
kedtünk legalább arra, hogy a magyar népet, 
megfelelő iskolai tanítással, egyelőre legalább 
hallás után, a. szép, tiszta, csengő s összhang-
zatos éneklésre megtanítsuk. 

Az első főkövetelméuy természetesen az, 
hogy a népiskolás gyermekeket a magyar da-
loknak egyliangon való éneklésére megtanít-
suk. Az utóbbi időben nagyon sok a panasz, 
hogy mi még ezen követelménynek sem felel-
tünk meg oly mértékben, mint azt a Tanterv 
és Utasítás előírja. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
egyik rendeletében olvashatjuk például a kö-
vetkezőket: 

„Ügy tapasztalom, hogy az éneket, mint a 
hazafias nevelésnek a leghathatósabb eszközét, 
eddigelé nem hasznúitok fel eléggé iskoláink-
ban. A mi gyermekeink — különösen a váro-
siak — nem eléggé dalosak, kirándulásaik al-
kalmával némák, mert alig ismernek egy-két 
indulót, vagy magyar népdalt." 

A panasz inkább a városi iskolák ellen szól, 
a falusi iskolák daltanítása ellen még nem oly 
nagy a pauasz. A falusi iskolákban tényleg 
még inkább dalosabbak a gyerekek. I t t még 
ma is nagy szeretettel s a magyar gyermek-
játékokban feltalálható legnagyobb gyönyörű-
séggel énekelik a legkedveltebb játékdalokat, 
míg a városi helyeken, különösen pedig a 
nagyvárosokban, a gyermekek ősrégi dal-
kincse, nótája, mondókája, a magyar népdalok, 
nemzeti dalok legszebb gyöngyei csaknem ki-
veszőben vannak már. 

Ma, amidőn a nemzeti kultúrának a terjesz-
tése és pártolása oly fontos, nem lehetne-e az 

m ^ _ _ _ _ _ _ Z. — é s idegbajokat fájdalommentesen gyógyít, modern sugaras és villamos 
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ország szívében, valamint a többi hazai váro-
sokban is a magyar gyermekvilág ezen ősrégi 
dalkincseit éppen úgy kultiválni, mint ahogy 
ezt sok helyen a magyar falvakban teszik? 

Nem lehetne-e a Tanterv és Utasítás által is 
előírt magyar gyermekdalokat, legszebb nép-
dalainkat, kurucdalainkat, ősrégi vallásos én*, 
keinket az énektanítás valódi gerincévé tenni, 
s sorról sorra elsajátít tatni minden magyar 
népiskolában? 

Igen! Csak össze kellene kötni e dalok és éne-
kek legszebb virágait egy külön csokorba, s le 
kellene tenni a magyar tanító asztalára. Hogy a 
dunántúli községekben a fennt említett magyar 
dalok egyik vidékről a másikra annyira elter-
jednek, abban a „Dunántúli Dalosszövetség"-nek 
nagy része van, de nagy része van abban annak 
a sok kiváló tanítónak is, akik nemzedékről 
nemzedékre megmentik, megóvják ezen dalain-
kat a pixsztulástól. Ilyen kiváló tanítónk hála 
Istennek több van az országban, akik napról-
napra tanítják a legértékesebb magyar dalkin-
cseinket, mert meg vannak győződve, hogy csak 
az ilyen tanítás mellett lehet az igazi magyaros 
szellemet és hazafias érzést a gyermekek szívé-
ben ápolni s folytonosan ébrentartani. Népdal-
gyüj te menyünk több van, de a népiskolai ének-
tanításra alkalmas legszebb magyar dalaink-
nak a külön összegyűjtésére eddig még alig gon-
dolt valaki. A székesfőváros tanügyi hatosága 
tudomásom szerint éppen most foglalkozik ezzel 
a gondolattal. Kívánatos volna, hogy a székes-
főváros hatósága módot nyújtson ahhoz, hogy 
tanítóink a fennt említett magyar gyermekda-
lok és népdalok legszebb virágaival tantestüle-
tenkint az egyes iskolákban rendezett tanfolya-
mok ú t ján mielőbb megismertessenek. Végtelen 
nagy szolgálatot tehetne a székesfőváros Ta-
nácsa ezenkívül nemcsak a főváros, de az egész 
ország tanügyének, ha az ország különböző vi-
dékeiről jelenleg idemenekült magyar szülőkés 
gyermekek a jkán élő gyermeknótákat és népies 
dalokat összegyűjtetné s rendelkezésére bocsá-
tanák úgy a főváros, mint az ország tanítósá-
gának. 

Ez intézkedésekkel el lehetne érni, hogy ne 
az utca, hanem az iskola vezessen a dalolás-
ban; ez viszont csak úgy érhető el, ha az isko-
lában olyan dalokra tanít juk a gyermekeket, 
amelyek megragadják a polgári és munkás-
emberek szivét is, olyan dalokra, amelyek 
mellett sírni, örülni, vígadni s lelkesedni szo-
kott a magyar. 

A Tanterv és Utasítás szerint is az ének-
tanításnak az a fő célja, hogy minél több érté-
kes magyar dalra tanítsuk meg a gyerme-
keket! 

Novothny az énektanítás sikere érdekében a 
szaktanítás szerint akarja megoldani az ének-
tanítás kérdését a falusi iskolákban is. A szak-
tanításnak megvan az előnye, de sok tekintet-
ben megvan a hátránya is. Hátránya, hogy az 
osztálytanítók azon iskolákban, amelyekben 
szakrendszer szerint tanít ják az éneket, ki 
vannak zárva a szaktanítás művészi berkeiből, 

s a gyermekek daloltatásában cselekvőleg 
részt nem vesznek. Holott az iskolában az 
órarend szerint kijelölt énekórákon kívül 
is sokszor fel kell hangzani a dalnak, az 
éneknek s ez máskép nem képzelhető, mint 
ha az osztálytanítók maguk is tevékeny részt 
vesznek abban, legalább is annyira, hogy 
ők is elénekeltetnek néha (legalább hallás 
után) egy-egy dalt tanítványaikkal. 

Ha a városi tanítók megismernek a tős-
gyökeres magyar vidékről összegyűjtött dalok-
ból egy csomó olyan dalt, amely gyermeknek, 
tanítónak egyaránt kedves, akkor ezen tanító-
társaink is szívvel-lélekkel, s a legnagyobb lel-
kesedéssel fognak majd daloltatni kis tanítvá-
nyaikkal úgy az iskolában, mint a kirándulá-
sok alkalmával is. A falusi népiskolai ének-
tanítás reformja érdekében hasonló intézkedé-
sekre van szükség. Hogy a falusi iskolákban 
nem tanít ják a gyermekeket a hangjegyének-
lésre, annak az a főoka, hogy a hang jegy tanítás 
nehéz és fárasztó mind a tanítóra, mind a gyer-
mekekre nézve. Nem is lesz addig abból semmi, 
míg meg nem kedvelte t jük a gyermekekkel az 
énektanulást, vagyis míg olyan módszert nem 
alkalmazunk, melynek alapján könnyen, játszva 
bevezethetjük a gyermekeket az énekhez szük-
séges tudnivalókba. 

A helyes módszer elsajátítása céljából a ta-
nítók számára énekkurzust kellene rendezni. 
Sőt a népiskolai énektanítás gyökeres és vég-
leges megoldása szempontjából ajánlatos 
volna, ha egyes nevesebb énektanítók a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter intézkedése 
alapján mint énekfelügyelők a megyei tanfel-
ügyelőségek mellé kiküldetnének, akiknek az 
iskolák látogatásán kívül az lenne a feladatuk, 
hogy a tanítókat a Tanterv és Utasítás ma-
gyarázata mellett a népiskolai énektanítás pe-
dagógiájába úgy elméletileg, mint gyakorlati-
lag bevezessék, s emellett nekik az i f júsági és 
népies dalárdák szervezésére is gyakorlati 
útbaigazítást adjanak. 

Budapesten megtörtént már erre nézve az 
első lépés, s míg hasonló intézkedés az ország 
Összes iskoláira nézve nem történik, addig nem 
remélhetjük, hogy a Tanterv és Utasításnak az 
énektanításra vonatkozó része csak megközelí-
tőleg is végrehajtást nyerjen. A népiskolai 
énektanítás ügye országosan rendezendő, ezzel 
az összes bajok csakhamar orvosolva lesznek, 
s a magyar népiskolai énekoktatásnak az ügye 
a magyar tanítóságnak a kívánságai szerint 
rövid időn belül végleges megoldást nyerend. 

Hiszek egy Istenben, 

Hiszek egy Hazában, 

Hiszek egy isteni örök Igazságban, 

Hiszek Magyarország föltámadásában. 

Amen. 
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Tanítók tanácsadója. 
Mesedélutánok. 

I r ta : Forgách Júlia. 

Párisban, mint a Le Matin írja, a közoktatás-
ügyek intézői, a gyermekek népszerű oktatása 
céljából mesedélutánokat rendeznek. 

Mesedélutánok!.. . 
Valamikor, még a háború előtt (Istenem, de 

régen is volt!) nálunk is sok szó esett a mese-
délutánokról. Rendeztek is itt-ott a vidéken is, 
a fővárosban is mese délutánokat, kisebb-na-
gyobb sikerrel. Azonban ez a siker — akár 
vidéken rendezték a mesedélutánokat, akár a 
fővárosban — majdnem kizárólag anyagi siker 
rolt. 

Igaz ugyan, hogy ezek a mesedélutánok kivé-
tel nélkül jótékonycélú előadások voltak és 
ilyenformán a rendezők is és a közönség is 
meg volt elégedve a sikerrel. De viszont az is 
igaz, hogy éppen azért, mert a mesedélutáno-
kat eltérítették eredeti céljuktól, a gyermekek 
szórakoztatva oktatásától, nem tudtak gyöke-
ret verni, nem voltak képesek állandósítani. 

Egy ideig csak ment valahogy, mert — hogy 
is mondjam csak, hogy szómmal ne vétsek — 
divatban volt. De mint minden, ami divatos, 
csakhamar ki is ment a divatból, még csak nyo-
mot se hagyott maga után. 

Pedig akkor, amikor ez történt, amikor kul-
tiválni kezdték a mesedélutánokat, én nagyon 
sokat vártam és reméltem ettől az akciótól. Is-
merve a mese nevelő hatását és a gyermek 
rendkívüli érdeklődését a mese iránt, mint a 
modern pedagógia legújabb módszerét üdvö-
zöltem a mesedélutánok eszméjét. 

Dehát nem így történt. 
A mesét, a gyermeki lélek csodálatos, bűvös-

bájos fluidumát kisajátí tották a jótékonyság 
számára, sőt némelyek még ennél is tovább 
mentek, a hiúság vásári portékájává sülyesz-
tették le. 

Szép és nemes cselekedet a jótékonyság, de ha 
a gyermek rovására megy, akkor elveszti min-
den létjogosultságát. Közönségesen azt szok-
ták mondani, hogy a cél szentesíti az eszközö-
ket. Azonban nincs az a nemes cél, még a leg-
nemesebb, a jótékonyság sem, amely szentesít-
hetné a mesedélutánok rendezésével elkövetett 
visszaéléseket. Mert bizony, bizony, azok a 
mesedélutánok, amelyeket akkor, tíz év előtt a 
jótékonyság jegyében rendeztek, a legenyhéb-
ben szólva is, visszaélések voltak a gyermeki 
lélek, a fejlődésben levő gyermeki elme ellen. 

Kissé különösen hangzik talán amit mondok, 
de hogy ez így van, azt be is fogom bizonyí-
tani. 

Ugyanis, amikor azokat a bizonyos jótékony-
célú mesedélutánokat rendezték, kimondottan 
az volt a cél, hogy (minél nagyobb legyen a 
„tiszta jövedelem". S miután ez volt a cél, tehát 
gondoskodtak is a rendezők arról, hogy érde-
kes, sőt minél érdekesebb legyen a „műsor". És 
ebben a gondoskodásban valóságos versengés 
indult meg a mesedélutánok rendezői között, 

míg végre már nem is mesedélutánok voltak 
azok, hanem kabarék. 

Öklömnyi gyermekek, felnőtteknek is dicsé-
retére váló páthosszal játszották el szerepeiket. 
Verseket, dalokat, magán- és páros jeleneteket, 
játéknak csúfolt színdarabokat adtak elő a szü-
lők és más érdeklődő felnőttek szórakoztatá-
sára; mert a jótékony célra szánt tiszta jövede-
lem érdekében vonzóvá, látványossá, egyszóval 
érdekessé kellett tenni a mesedélutánokat. 

És ez ellen az egészségtelen áramlat ellen 
egyedül szálltam síkra, egyedül küzdöttem. 
Írásban is, szóval is hirdettem a mesedélutá-
nok igazi célját és ostoroztam ennek a, magya-
rán mondva divathóbortnak ferdeségeit és ret-
tenetes káros hatását a gyermek értelemfejlő-
désére és idegzetére nézve. Dehát hiába volt 
minden. Nagyon egyenlőtlen volt a küzdelem. 

Azok mellett a látványos, csillogó ünnepé-
lyek mellett az általam hirdetett egyszerű, 
gyermekeket szórakoztató, mulattató, nevelő 
és oktató igazi mesedélutánok szürkéknek tűn-
tek föl. Az én mesedélutánjaim közönsége nem 
belépődíjért és „felülfizetésért" gyönyörködött 
volna a „szereplő apróság"-ban, hanem az ép-
pen ellenkezőleg, az apró emberkék élvezték 
volna a mesélő bácsi, vagy néni vetített ké-
pekkel illusztrált meséit. 

Hiába volt minden. Hiába mutat tam rá a 
gyermek nyilvános szerepeltetésének káros ha-
tására, • hiába iparkodtam meggyőzni — leg-
alább a szakembereket — arról, hogy az iskola 
és az óvoda szentély és hogy azt a kalmárko-
dás látványos bódéjává sülyeszteni nem sza-
bad. Hiába cikkeztem, hiába beszéltem, sza-
vaim a pusztába kiáltónak szavaiként hang-
zottak el. Kartársaim részint kinevettek, ré-
szint ledorongoltak. Azok a bizonyos illetékei 
körök pedig nem is vettek tudomást erről i 
talán jelentéktelennek látszó dologról, amely-
nek pedagógiai fontosságát nem is tartot tá* 
érdemesnek figyelembe venni. Így aztán a meg-
indult lavina hömpölygött tovább, míg végre 
maga alá temette a mesedélutánok gyönyörű 
eszméjét, úgy, hogy még nyoma se maradt . 

Ez tíz évvel ezelőtt történt. 
És most, mint a Le Matin í r ja , Francia-

ország fővárosában, Párizsban rendszeresítik 
a mesedélutánokat, amelyeknek pedagógiai 
szempontból rendkívül nagy fontosságot tulaj-
donítanak. A párizsi mesedélutánokat a város-
háza könyvtártermében ta r t j ák meg és vetített 
képekkel illusztrálják a meséket. 

Ha tíz év előtt nálunk is mindjár t ezen az 
alapon kezdték volna a mesedélutánok ren-
dezését, ha nem terelték volna mellékvágányra, 
hanem kizárólag a gyermek jól, sőt legjobban 
felfogott érdeke, a szórakoztatva oktatás, a mu-
lat tatva nevelés lett volna a mesedélutánok 
célja, hol volnánk mink most már ezen a téren, 
milyen fejlett módszerrel és anyaggal rendel-
kezhetnénk a gyermekmeséket, a mesemondást 
és a mesék illusztrálását illetőleg! 

0. E.-né, Gyulaj. Kisdedóvó-intézetek a Hi-
vatalos Közlönyt nem kapják ingyenesen. 
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Hivatalos rész. 
RENDELETEK. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1924. évi 52.468/VIII. a. sz. a. kelt rendelete 
a m. kir. Madártani Intézetnek a madarak 
gyűrűzése érdekében a magyar tanítósághoz 

intézett felhívása tárgyában. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfel. 
ügyelőségi kirendeltség vezetőjének és a ma-

gyar tanítóságnak. 
A m. kir. Madártani Intézet kérésére a kö-

vetkező felhívást teszem közzé: 
A költöző madarak vonulási útjának, téli 

szállásának és számos egyéb oekologiai kérdés-
nek pozitív alapon való vizsgálata végett a m. 
kir. Madártani Intézet már 1908 óta alumínium-
ból készült feliratos lábgyűrűket alkalmaz, me-
lyekkel kivált a Délafrikában, a búrok földjén 
telelő gólyákat illetőleg már eddig is sikerült 
nagyértékű adatokat szereznie. 

A vizsgálat kiterjesztése érdekében a nevezett 
intézet arra kéri az összes el. iskolák igazgató-
és vezetőtanítóit, tudassák, hány gólyafészek 
van községükben és pedig lakott és lakatlan 
egyaránt; ugyanez adatokat közöljék egyszer-
smind a tudomásukra jutott olyan helyekről is, 
ahol iskola nincsen. Az intézetnek nemleges ér-
tesítésekre is szüksége van. Hasonlóképen kéri 
az intézet a sarlós fecske (toronyfecske, kazári 
fecske, Cyselus apus L.) fészkelésére vonat-
kozó adatokat is. A tájékoztató közlések a tan-
felügyelőségek ú t j án a m. kir. Madártani In-
tézethez küldendők (Budapest II., Debrői-u. 
15.) lehetőleg mielőbb, hogy a most kezdődő 
gyűrűzés még ez évben nagyobb méretekben 
legyen végezhető. 

Valamennyi egyházi főhatóságnak. 
A m. kir. Madártani Intézetnek a madarak 

gyürüzése érdekében a magyar tanítósághoz in-
tézett felhívása tárgyában kiadott fenti kör-
rendeletemet van szerencsém a Címnek szíves 
tudomásulvétel végett nagybecsű figyelmébe 
ajánlani. A miniszter helyett: 

Budapest, 1924. évi június hó 4-én, 
Dr. Petri Pál s. k., államtitkár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1924. évi 41.016/VIII. a. számú rendelete az erdő-
égések megakadályozása érdekében szükséges 

óvórendszabályok ügyében. 
Valamennyi tankerületi kir. főigazgatónak. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tan'fel-
ügyelőségi kirendeltség vezetőjének. Az ipar-
oktatási kir. főigazgatónak. A kereskedelmi is-
kolák kir. főigazgatójának. A tanítóképző-

intézeti kir. főigazgatónak. 
A természet szeretetére, védelmezésére és kí-

mélésére való nevelés az iskolának egyik igen 

fontos feladata. Nagy jelentőségét különösen 
most érezzük ennek, amikor a trianoni béke-
szerződés természeti kincsekben is annyira sze-
génnyé tett bennünket. Erdeink 85%-a idegen 
kezekbe került. Már ez az egy adat is élesen 
rávilágít a r r a a kiváló közérdekre, amely meg-
maradt csekély kiterjedésű erdeink fenntartá-
sához és megóvásához fűződik. 

Épp ezért előző évi rendelkezésemhez hason-
lóan a legnyomatékosabban figyelmébe aján-
lom a hazai tanárságnak és tanítóságnak, hogy 
a kiránduló i f júságra a legszigorúbban ügyel-
jen, hogy az erdőkben, vagy közelükben tüzet 
ne rakjon, ellenkezőképen, ahol elhagyott tűzre 
akad, azt is mindenesetre oltsa - el. 

Az iskolai kirándulások s maga a tanítás is 
számtalan alkalmat nyúj t arra , hogy az i f jú-
ság előtt a fák és erdők közegészségi és köz-
gazdasági fontosságára rámutassunk, benne 
ezek iránt szeretetet keltsünk. Ilyen körülmé-
nyek közt nem lesz nehéz ar ra buzdítanunk, 
hogy az erdők faállományának károsításától 
neesak maga tartózkodjék, hanem ismerje 
hazafias kötelességének azt a lehetőségig má-
sok pusztításától is megoltalmazni. 

Valamennyi egyházi főhatóságnak. 
Az erdőégések megakadályozása érdekében 

szükséges óvórendszabályok ügyében kiadott 
körrendeletemet azzal a kéréssel van szeren-
csém Méltóságod (Nagyméltóságod) szíves 
figyelmébe ajánlani, hogy a nagybecsű hatás-
körébe tartozó intézetekre vonatkozóan hason^ 
Ióan intézkedni méltóztassék. 

Fogadja Méltóságod (Nagyméltóságod) őszinte 
tiszteletem nyilvánítását. 

Budapest, 1924. évi május hó 30-án. 
Petri Pál s. k, 

államtitkár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1924. évi 39.913. VlII/a, számú körrendelete 
a tanuló ifjúságnak a kiütéses tifusztól való 

lehető megóvása tárgyában. 
I . 

Valamennyi alárendelt hatóságnak, hivatal-
nak és intézetnek. 

A kiütéses tífusz az ország több helyén új-
ból szedi áldozatait s attól lehet tartani, hogy 
a jelenlegi viszonyok között, amidőn a népes-
ség tisztálkodása, ruházkodása, élelmezése 
többé-kevésbbé hiányossá vált, fellépése he-
lyein könnyen járvánnyá fajulhat . 

Minthogy a kiütéses tifusz ragálya az em-
beren élősködő rovarok, főképen pedig tetvek, 
elsősorban ruhatetvek ú t ján terjed, a kiütéses 
tifusz leküzdésére szolgáló rendszabályok sorá-
ban a tetvek elpusztításának legnagyobb fon-
tossága van. 

Az ellenőrzésre s felülvilzsgálatra kiküldött 
közegészségügyi szakközegek jelentései szerint 

M F 7 F T ™ n z a f i ° í b a n l e S o i KISS p A l méz nagykereskedő I U L í ^ I j J . BUDAPEST, VII, Wesselényi-u. 1, (Károly-körút sarok, bazárépület.) 
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a fej- és ruhatetvesség, a leromlott gazdasági 
viszonyok között élő lakosság körében ország-
szerte nagy mértékben el van terjedve. Ez a 
sajnálatos körülmény különösen az iskolás-
gyermekek közelebbi megtekintésekor lett nyil-
vánvalóvá s erre az illetékes szakközegeket 
sok helyütt a tanítók figyelmeztették. 

Mivel a tanulóifjúság féregtelenítése a fér-
gesség szempontjából való állandó ellenőrzése 
a kiütéses tífusz elhárításának egyik hathatós 
eszköze: szükségesnek tartom, hogy az iskolás 
gyermekek az iskolában, az óvókötelesek pedig 
a kisdedóvodában férgesség szempontjából ál-
landó ellenőrzés alatt tartassanak. Szükséges-
nek tartom továbbá, hogyha valamely tanulón, 
vagy óvókötelesen fej- vagy ruhatetvességet 
lehetett találni, az iskola igazgatója, illetve az 
óvónő a gyermek nevét és lakását a helyi köz-
igazgatási hatósággal (községi, városi elöljá-
rósággal) haladéktalanul közölje, hogy a tanuló-
nak s hozzátartozóinak féregtelenítésére a 
kellő intézkedések foganatba tétessenek. 

Pontosnak tartom végül, hogy a tanulóifjú-
ság figyelme a helyi egészségügyi közegektől 
(kör-, községi-, városi orvostól) nyerendő útba-
igazítás szerint, különösen az egészségtani 
órák keretében, elemi iskolák alsó osztályaiban 
pedig megfelelő tartalmú olvasmányok tárgya-
lásaival kapcsolatban, időszakonként a férges-
ség egészségügyi veszedelmeire felhivassék. 

I I . 

Valamennyi egyházi főhatóságnak. 
A tanulóifjúságnak a kiütéses tífusztól való 

lehető megóvása tá rgyában kiadott körrendele-
temet szíves tudomásvétel végett, továbbá a 
Főtiszt, egyházi Főhatóságnak bölcs fennható-
sága alatt álló tanintézetekre vonatkozó ha-
sonló intézkedés megtétele végett, van szeren-
csém a Főtiszt, egyházi Főhatóságnak tiszte-
lettel nagybecsű figyelmébe ajánlani. 

Budapest, 1924. évi május hó 25-én. 
Pogány Frigyes s. k. 

h. államtitkár. 

KOZLEMENYEK. 
Felvételek a m. kir. honvéd altisztképző- és 

nevelőintézetbe. 

A négy évfolyamos Örkényi m. kir. altiszt-
képző- és nevelőintézet I. évfolyamában folyó 
évi október hó 1-vel 154 teljesen díjmentes és 
teljesen ingyenes ellátást nyúj tó államköltséges 
hely fog betöltetni. 

Pályázhat minden magyar állampolgár, ki 
14. életévét már betöltötte, de 18. életévét még 
nem haladta túl, s legalább hat elemi osztályt, 
vagy a középiskolák I. osztályát elvégezte. 

Pályázati határidő: folyó évi július hó 31. 
Bővebb felvilágosítást a „Pályázati hirdet-

mény" nyúj t , mely a „Honvédségi Közlony"-
ben és a. „Budapesti Közlöny"-ben telj tartalmú-
lag közöltetik, és amely a m. kir. honvédelmi 
minisztériumban (9. osztály) díjtalanul — pos-
tán küldve pedig: a portóköltségek előzetes 
beküldése mellett — kapható. 

A m. kir. vallás, és közoktatásügyi miniszter: 
Őszinte elismerését és köszönetét nyilvání-

totta: a csongrádi Hangya-szövetkezet igazga-
tóságának a csongrádi állami elemi népiskola 
szegénysorsú tanulóinak tankövekkel való se-
gélyezésére és az iskolákkal kapcsolatos i f j . 
egyesületek könyvtárainak gyarapítására tett 
1,000.000 korona értékű adományért, i f j . Löky 
Ferenc és neje szül. Bársony Margit ha jdú-
böszörmény-bodakerti ref. elemi iskola részére 
egy 12 cl búza értékű harmóniumért, a tóvárosi 
magyar asztaltársaságnak a tóvárosi és tatai 
elemi népiskolák 68 szegénysorsú tanulójának 
az 1923. évi karácsonyi ünnepek alkalmával tör-
tént hatmillió korona értéket meghaladó fel-
ruházásáért. 

Felelős szerkesztő: Körösi Henrik. 
Se gédszerkesztők: 

Moravitz Lajos és Berwaldszhy Kálmán. 

PÁ LYÁ Z AT O K 
E rovat alatt közöltekért a szerkesztőséé nem vállal felelősséget. 

Pályázati hirdetmény. 
A soproni községi jellegű iparostanoncisko-

lánál megüresedett államsegélyes főhivatású 
igazgató-tanítói állásra pályázatot hirdetek. 
A megválasztott az iskolaigazgatói teendőinek 
ellátása mellett heti 12 órában rajzi és köz-
ismereti tárgyakat tartozik tanítani. 

Pályázhatnak és választás alá a következő 
csoportos sorrend szerint kerülnek: 

1. okleveles mérnökök, gépészmérnökök, épí-
tészmérnökök, vagy okleveles középiskolai 
rajztanárok. Ily pályázók hiányában: 

2. okleveles polgári iskolai tanárok és rajz-

tanárok, továbbá az iparművészeti iskola 5 
éves tanfolyamát végzett iparművészek, akik 
oklevelük megszerzése után legalább 3 éves 
tanítói vagy iparrajzi gyakorlatot igazolnak; 
ily pályázók hiányában: 

3. iparostanonciskolai okleveles rajztanítók 
és iparostanociskolai általános rajztanfolyamot 
végzett elemi népiskolai tanítók, akik legalább 
4 éves iparostanonciskolai tanítói gyakorlatot 
igazolnak. 

A német nyelv bírása igazolandó. 
A megválasztott igazgató-tanító azon fizetési 

osztály illetményeiben részesül, mely őt a fenn-
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álló törvényes rendelkezések szerint beszámít-
ható szolgálati idejének és minősítésének figye-
lembevételével megilleti. 

A nyugdíjat az Országos tanítói nyugdíjalap 
viseli, a nyugdíjjárulékok a megválasztottat 
terhelik. 

A választást az iparostanonciskola felügyelő-
bizottsága ejti meg és a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter hagyja jóvá. 

Okmányokkal felszerelt pályázati kérelmek 
1924 július 20-ig hozzám küldendők be. 

Sopron, 1924 június 4-én. 
A polgármester. 

Az Üjfehértó-Csanak-tanyai községi iskola I. 
sz. államsegélyes tanítói állására e lap meg-
jelenésétől számított 15 nap pályázat hirdette-
tik. Fizetés törvényes; egy szoba, konyha s 
kamrából álló lakás, kis kert. Megválasztott 
köteles a ref. egyháztól nyerendő tiszteletdíj-
ért a ref. vallású tanulókat a vallásra s egy-
házi énekre oktatni; a felnőttek oktatásában, 
az if júság továbbképzésében s sportszerű, 
valamint háziipari oktatásában külön dí j nél-
kül résztvenni. Menekültek s B-listások előny-
ben. Községi iskolaszék. 

A ladánybenei községi elemi iskolánál üre-
sedésben lévő belterületi tanítói, valamint 
ugyanott egy tanítónői állásra pályázatot hir-
detek. Mindkét állás javadalma a törvényes 
fizetés, a tanítónak, — aki a kántori teendőket 
külön díjazásért ellátni köteles — természet-
beni lakás; a tanítónőnek lakbér. Kellőleg ok-
mányolt kérvények 1924 július 5-ig alulírott 
iskolaszéki elnökhöz nyújtandók be. 

Shultéty Gyula. 

A görgetegi (Somogy m.) róm. kath. iskola-
szék a nyugdíjazás folytán megüresedett 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Helyi 
javadalom 45 egység, a többi államsegély. Pá-
lyázati határidő június 29. Választás orgona-
és énekpróba után július 2. d. e. 10 órakor, 
önköltségen személyes megjelenés szükséges. 
Csak kántori oklevéllel rendelkezők pályázhat-
nak. Eddigi működés és kommün alatti visel-
kedés igazolandó. Okmányok visszaküldéséhez 
válaiszbélyeg melléklendő. Pályázatok a görge-
tegi plébániára küldendők. Az állás szeptember 
1-én elfoglalandó. 

A szankí (Pest m.) r. kath. kántortanítói ál-
lásra pályázat hirdettetik. Javadalom, egységes 
fizetés, amelyhez a hitközség 1,500.000 koronával 
járul , a többi államsegély, lakás kert, stóla-
jövedelem és 6 köbméter tűzifa^ Kérvények 
ezen hirdetmény megjelenésétől számított 15 
napon belül küldendők a katholikus iskolaszék-
hez. A választás napja pályázókkal közölve 
lesz. Személyes megjelenés kötelező. 

A budaőrsi róm. kath. iskolaszék a fiúiskola 
VI. sorszámú osztálytanítói, államsegélyes ál-
lásra pályázatot hirdet. Fizetés törvényszerinti, 
egyszobás lakás; csak nőtlen férfiak pályázhat-
nak; kántori teendőkben való segédkezés és 
német nyelvben való jár tasság megkívántatik. 
Választás a hirdetmény megjelenése után há-
rom hétre. Állás szeptember 1-én foglalandó el. 

1 
Az alsódabasí róm. kath. kántortanítói ál-

lásra március 15-én hirdetett pályázat meg-
ismételtetik. Énekpróba július 15-én délelőtt. 
Kérvények előre beküldendők. Állás megerősí-
tés után azonnal elfoglalandó. 

A sátoraljaújhelyi református Egyháztanács 
szeptember elsejétől megindítandó elemi isko-
lájához egy tanítói és egy tanítónői állásra 
július 20-iki határidővel pályázatot hirdet. Ja-
vadalom: lakás vagy lakbér; fenntartói hozzá-
járulás és államsegély. Menekültek és B-listá-
sok előnyben. Kérvények lelkészi hivatalhoz 
küldendők. 

A váci római katholikus iskolánál megüre-
sedett XV. tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Az állás a felsővárosi kántorsággal 
van összekötve. Tanítói javadalma 669 korona, 
10 köbméter fa házhoz szállítva, lakáspénz, 
államsegély. Kántori javadalma: 500 korona. 
6 köbméter fa házhoz szállítva, stóla. Pályázók 
okmányokkal felszerelt kérvényeiket a pályá-
zati hirdetés megjelenésétől számított 10 napon 
belül a váci róm. kath. iskolaszékhez küldjék 
be. Válaszbélyeg mellékelendő. Az állás fel-
hívásra azonnal elfoglalandó. 

A tarcali ref. egyház helyettes-kántortanítói 
álásra pályázatot hirdet. Fizetés: egyháztól 528 
kor., várostól 240 kor., 5 magyar hold szántó, 
508 öl belföld, 1000 öl hegyi kaszáló, 6000 öl a 
közös legelőben. Természetbeni lakás kerttel. 
Államsegélyek. Kötelessége: lelkészt, orgonista-
kántort akadályoztatása esetén mindenkor he-
lyettesíteni, presbitérium által kijelölt osztá-
lyokat vezetni, ismétlőiskolásokat taníani, 
énekkar vezetésében, testnevelésben, vallásos 
estélyeken segédkezni. Személyes megjelenés 
kívánatos. Állás 1924. augusztus 30-án elfogla-
landó. Pályázatok júl ius 15_ig lelkészi hivatalba 
küldendők. 

A felsőnyárádi (Borsod m.) róm. kath. iskola-
szék, elhalálozás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Helyi java-
dalma 15 egység, a többi államsegély. Válasz-
tás június 29-én d. e. 10 óra. Személyes megjele-
nés. Csak kántori oklevéllel is rendelkezők 
pályázhatnak. Útiköltség nem téríttettik meg. 
Pályázatok a felsőnyárádi róm. kath. plébá-
niára küldendők. 

Dr. PAJOR SZANATÓRIUM ÉS VÍZGYÖGYINTÉZET S ^ S ^ M K 
I D E G , , B É L B E T E G E K , Ü D Ü L Ö K G Y Ó G Y * 
H E L Y E , D I É T Á S K Ú R Á K , G Y Ó G Y T O R N A . A S E B É S Z E T , U R O L O G I A , 

S Z Ü L É S Z E T , O R T O P É D I A 
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A kálozi (Fejér m.) róm. kath. iskolaszék a 
kántortanitói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalom: 17 kat. hold príma szántó 3 évre feles-
bérletben, 24/2136-od legelőilletőség, 200 négy-
szögöl kert, 6 q búza, 6 q rozs, egy bécsi öl 
tűzifa, politikai községtől 22 q széna házhoz 
szállítva, földilleték adók, stóla, alapítványi 
misék kamatai, 208—240—123.60—200 kor. pár-
bér, földmunka-tandíj váltság gazdasági is-
métlőoktatás fejében, 3 szoba mellékhelyiségek-
kel, istálló, kötelességek díjlevélben. Értékegy-
ség 67, államsegély nincs. Pályázhatnak ok-
leveles, kántori oklevéllel és kántorságban 
nagy jártassággal biró férfitanítók. Bármi-
némű korteskedés tilos. Pályázati határidő e 
lap megjelenése utáni 12. nap délután 3 óra. 
Június 28-án reggel 9 órakor orgona-ének-
próba, utána választás. Kommunistamentesség 
plébániáról igazolandó. F. évi április 23-án 
próbáttettek megjelenése nem, ú j pályázók 
önköltségű megjelenese kötelező. Szabály-
szerűen felszerelt kérvények visszaküldési 
postabélyeggel iskolaszékhez címzendők. Vasút-
állomás: Abasárkeresztur, Sárbogárd, Szabad-
battyán. — Az iskolaszék. -

A Kimamurány-Salgótarjáni Vasmű r.-t. 
ózdi iskolai kerületében szeptember elsejétől 
több állás lesz üresedésben. Jelenlegi java-
dalma a kezdő tanítónak havi egymillió-hat-
százezer korona, garzon lakás, fűtés és vilá-
gítás. Csak kiválóan képesített, nőtlen tanítók 
pályázhatnak, kik zenében, rajzolásban, sporto-
lásban vagy slöjdben, különösen pedig, ha 
énekkar vezetésében jártasak. Pályázati határ-
idő június hó 30. Ózd-Gyártelep, Borsod megye. 
— Az iskolaszék. 

A szikszói (Abaúj torna) négy tanerős róm. 
kath. elemi iskolához, elhalálozás folytán üre-
sedésben levő II. férfi tani tói állásra pályázat 
hirdettetik. Kántori teendők végzésében járta-
sak pályázhatnak. Javadajana: iskolafenntartó-
tól törvényszerű helyi járulék, törvényes lak-
bér. Kötelessége az iskolaszék által kijelölt osz-
tályok vezetése és szükség _ esetén a kántor 
helyettesítése. Személyes megjelenés kívánatos, 
az útiköltség nem téríttetik meg. Pályázati 
határidő júl. 13., választás júl. 20-án. Szabá-
lyosan felszerelt kérvények, válaszbélyeggel 
ellátva, az iskolaszék elnökéhez küldendők. 

A baracskai (Fejér m.) róm. kath. osztatlan 
népiskolai tanítói állásra az iskolaszék pályá-
zatot hirdet. Határidő aug. 1. Javadalma az 
államsegéllyel törvényszerű. Lakása, mig a 
tanítói lak felépül, egyszobás lakás bére, azon-
túl kétszoba-konyhás lakás és kert. Kötelessége 
a mindennapiak és ismétlősök tanítása. Előny-
ben részesül az, ki a kántori teendőkben is 
jártas, mivel az egyház kápolnájában kétheten-
kénti misén orgonálni is köteles. Temetésekért 
szabad stóla. A megválasztott állását szeptem-
ber 1-én elfoglalni köteles s azt tanévközben 
el nem hagyhat ja . A pályázatok főtiszt. Hajós 
József, iskolaszéki elnök, plébánoshoz külden-
dők Martonvásárra. Kommün alatti magatar-
tás igazolandó. 

Református helyettes kántortanító, ki az 
énekkar vezetésében is jártas, kerestetik az 
1924—25. isk. tanévre. Fizetése: ágyneműn és 
moisáson kívül teljes ellátás, 1 q búza piaci 
ára és stóla. Okmánymásolatok augusztus 15-ig 
a vizsolyi református tanítói hivatalhoz kül-
dendők. 

A hevesi izr. államsegélyes népiskolánál 
nyugdíjazás folytán megüresedett tanítói állás 
lehetőleg nőtlen tanítóval betöltendő. Menekül-
tek és B-listások előnyben részesülnek. Jöve-
delem: törvényes illetmények és lakás. Kérvé-
nyek f. évi június 25-ig Brünauer Emil kir. 
közjegyző, iskolaszéki elnök címére küldendők. 

Cserszegtomaj község cserszegi iskolaszéke 
pályázatot hirdet a II. tanítói állásra. Fizetés 
törvényes, lakást a község biztosítani nem tud. 
Pályázhatnak férfitanítók. B-listások és mene-
kültek megfelelés esetén előnyben. Kommuniz-
mus alatti magatartás igazolandó. Megválasz-
tott kántoriakban segédkezni köteles. Pályá-
zatok iskolaszék CseBszegtomaj, posta Keszt-
hely küldendők 10 napi határidőig. 

Sajónémeti róm. kath. kántor-tanítói állásra 
pályázatot hirdetünk. Jövedelme: háromszobás 
lakás, melléképületekkel; 43 értékegység. Vá-
lasztás július 15-én délelőtt 11 órakor. Szemé-
lyes megjelenés megkívántatik saját költségen. 
Váiaszbélyeg mellékelendő. Felszerelt kérvé-
nyek a róm. kath. plébánia címére (Sajónémeti 
p. Center, Borsod) küldendők. — A z iskolaszék. 

Polgáron a róm. kath. iskolánál egy tanítói 
állásra pályázatot hirdetünk. Javadalma e lap 
f. évi 9—10. számában olvasható. Határidő e 
hirdetés mejelenésétől 10. nap. — Az iskolaszék. 

A nyugdíjazás folytán megüresedett felső-
kázsinárki ref. kántortanítói állásra pályáza-
tot hirdetek. Javadalma 7 kat. hold szántóföld 
megmunkálva, 10 köböl rozs, 6 méter tűzifa be-
szállítva. Ezenkívül államsegély, amennyiben 
a fenti javadalom 24 egységben van értékelve. 
Az állás szept. 1-én elfoglalandó. Határidő a 
lap megjelenésétől két hét. — Az iskolaszék. 

H I R D E T É S E K 
A hirdetésekben közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Keresek kétéves fiam mellé egy olyan jó-
kedélyű urileányt, aki annak gondozását ruhái-
nak rendbentartását, a lakás takarításához 
való segédkezést elvállalná. Bemutatkozni dél-
előtt tízig, délután háromig, Schwarz Sándor-
nénál, Falk Miksa-utca hat, írásbeli ajánlato-
kat Büchler Albertné, Zalaegerszeg címre 
kérek. 

Cserélek, lehetőleg hegyes vidék mellé vá-
rosba vagy faluba olyan iskolához, ahol van 
lakás kerttel, középiskola és vasúti állomás. 
Aki gazdálkodni szeret, annak igen előnyös, 
mert van jó lakás, a szükséges melléképületek-
kel, 3 h. kert gyümölcsfákkal, az országútnál 
elegendő legelő. Jakab tanító, magyarbán-
liegyesi kült., áll. iskola, Löbl t., Csanád vm. 
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Keresek július 1-től kisleányom mellé egy 
komolyabb oki. tanítónőt, aki német nyelvben 
és zongoratanításban is jártas. Palcsó Márton, 
urad. intéző, Ibrány, Szabolcs m. 

Kartársak! Volna-e család, aki két iskolás 
fiúcskát nyaral ta tásra szívességből elfogadna. 
Cím „Tanítónak", Szeged, Árpád-u. 13. II. eme-
let 4. szám. 

Tanítónő augusztus hónapban társalkodónő-
nek, nevelőnőnek előkelő családdal nyaralna. 
Cím: kiadóban. 

Róm. kath., nőtlen, segédkántort keresek, 
ágyneműn kívül teljes ellátással. Kellemes, 
erős hang kívántatik, képzettség és hangminő-
ség jelzendő. Fizetés megegyezés szerint. Loser 
kántor, Salgótarján. 

Állami tanító r. t. városból cserélne nagyobb 
alföldi városba vagy községbe esetleg a 
Dunántúlra. Levelek: Peleskey János, Salgó-
tar ján , Uri-utca 650. sz. küldendők. 

Cserélek 27 tanerős iskolától, helyben vasút-
állomás villanyvilágítás, polgári fiú- és leány-
iskola, 2 órányira főgimnázium és tanítóképző. 
Stumpf Irén, áll. tanítónő, Jászárokszállás. 

Harmónium, mintadarab, új, 6 regiszteres 
5 millióért eladó. Hörl Nándor, Budapest, //.„ 
Török-utca 8. 

Harmóniumok, házi, iskolai, dalárda részére 
(csak korlátolt mennyiségben, míg a készlet 
tart) Hörl Nándor, Budapest, II., Török-utca 8. 

Cserél áll. tanítónő Miskolc közelében, fő-
I vonalmenti intézetből, ahol lakást és teljes el-

látást kap. Szabolcs, Hajdú, Szatmár, Zemplén 
vármegyék. Ajánlatok „Visszavágyó" jeligére 
a kiadóba. 

Cserél állami tanítóházaspár Pestmegyéből, 
18 tanerős iskolától bárhová. Székely István, 
Budapest, VI., Csángó-u. 7. 

t Újpesti állami tanítónő cserélne állami ta-
nyaival. Leveleket Ari Mihályhoz Budapest, 
IX, Kálvin-tér 9, I. 19. 

Cserélnék öttanerős bányaiskolából. Három-
szobás lakás, fűtés, világítás. Erdős István 
Komló (Baranya). 

Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal 
B u d a p e s t , VIII , Múzeumskörút 6 . 

Mosi jeleni meg ! 

A M A G Y A R GYERMEK Á B É C É S K Ö N Y V E 
az egyesített jelképes phonomimikai és írva»olvasási módszer alapján 

az elemi népiskolák I. osztálya számára 
Szerkesztettek: 

Q . U I N T J Ó Z S E F D R O Z D Y G Y U L A 
a budapes t i m. kir. állami tanítóképzeintezet a budapesti m. kir . állami tanítóképzőintézet tanára 

igazgatója. és gyakorlóiskolai tanítója. 

A szerzők könyvük szerkesztésénél a három tanítási eljárást szerencsés szempontok szerint egye* 
sítették, melyek az írás és olvasás technikájának elsajátítását játszi könnyűvé teszik. 

Az i roda lmi anyagban a magyar nemzet érzelmei, vágyai és reményei, a gyermek értelmi és 
érzelmi fokának megfelelően vannak feldolgozva. 

A könyvet a nm. magyar k i r . vallás* és közoktatásügyi miniszter úr a 138.224/1923. szám alatt az 
elemi iskolák részére tankönyvül engedélyezte. 

A MAGYAR GYERMEK OLVASÓKÖNYVE 
az elemi népiskolák II. osztálya számára 

Szerkesztették i 
Q .U I N T J Ó Z S E F D R O Z D Y G Y U L A 

a budapes t i m. kir . állami tanítóképzőintézet a budapesti m. k i r . állami tanítóképzőintézet tanára 
igazgatója. és gyakorlóiskolai tanítója. 

E könyv A M A G Y A R G Y E R M E K Á B É C É S K Ö N Y V É , n e k folytatása. Egy magyar család 
életét állítja a gyermek elé, melyből a vallásosság, a hazafiság, a munkaszeretet, a kedély, szóval a 
harmonikus józan élet hat a gyermek lelkére. 

E z e k a z e l s ő m a g y a r k ö n y v e k , m e l y e k az t az e s z m é t tar t ják f e l s z í n e n , m e l y r e mind-
a n n y i a n á l l a n d ó a n g o n d o l u n k s m e l y r e a j ö v ő n e m z e d é k é t n e v e l n ü n k k e l l . 

E könyvet a nm. vallás* és közoktatásügyi miniszter úr a 138.222/1923. szám alatt az elemi nép» 
iskolák számára tankönyvül engedélyezte. 

Ak ik e könyveket még nem ismerik, azoknak mutatványpéldányt készséggel kü ld a kiadóhivatal. 
Azoknak a tanító uraknak, k ik a A M A G Y A R G Y E R M E K K Ö N Y V E D bevezetik, az Ábécés 

könyvhöz írt Útmutatót ingyen adjuk. | 

RÉVAI TESTVÉREK IRODALMI INTEZET RÉSZV.-TÁRS. KIADÁSA BUDAPEST, VIII, ÜLLÖI-ÚT 18. 
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Rieger Ottó orgonagyár 
BUDAPEST, 

X., SZIGLIGETI-U. 29. 
(Rákosfalva). Tel. J. 93-45. * • 

UJ O R G O N Á K A T , 
valamint homlokzat-sipok 
szállítását és orgonajaví-
tásokat m é r s é k e l t árban, 
szakszerű és művészi kivi-

telben elvállalunk. 

O R G O N A 
h é t v á l t o z a t o s , e l ő l j á t s z ó , U T r \ / S 
p e d á l o s , k e v e s e t h a s z n á l t ü i i i l l i V / i 
E l v á l l a l o k ú j o r g o n á k é p í t é s é t az o r s z á g b á r m e l y r é s z é b e n , 
ú g y s z i n t é n o r g o n a j a v í t á s t , b ő r ö z é s t , h a n g o l á s t , v a l a m i n t ú j 

h o m l o k z a t i s í p o k k é s z í t é s é t é s f e l s z e r e l é s é t . 

K E M E N E S I S Á N D O R o r g o n a k é s z í t ő 
e z e l ő t t P E P P E R T N . F I A 
S Z O M B A T H E L Y . = 

ISKOLAPADOK, TORNA-
ÉS JÁTÉKSZEREK, ATHLE-
TIKAI CIKKEK, BÚTOROK 

GYÁRA 

LOPOS GYULA 
B U D A P E S T , I I I , S é c s i - ú t 8 5 . s z á m . 

TELEFON 113 — 44. 

orgona- és harmoniumgyár 
R á k o s p a l o t a - Ú j f a l u 
E ö t v ö s u t c a 93- s z á m 

Budapest mellett 
nyugat i pályaudvartól a C 
kocsival a végállomásig. 

Alapíttatott 1861-ben. 
Vállal ú] orgonákat, homlokzatsípokat, 
orgona-átépítéseket (villanyerőre, cső-

rendszerre), művészi k iv i te l ien. 

F i t t l e r S á n d o r 
Orgona-, orgonasíp- és 

h a r m ó n i u m k é s z i t ö v á l l a l a t a 
P E S T E R Z S É B E T 

Erzsébet -u tca 23. s z á m . 
Vállalja modern új o r g o n á k ké-

szítését művészi kivitelben. 
Régt orgonák átalakí tását és ja-

vítását. 
Mindennemű o rgonas ípok speci-

ális készítését és szál l í tását . 
Szívó- és nyomórendszerű ha r -
móniumok készítését és javítását . 
Költségtervezettel készséggel szolgálok. 

A I a p I t t a t o t t 1910-ben. 

Váradi Miklós és társa Barakovits 

Költségvetéssel és árjegyzékkei dí j -
mentesen szolgálok. 

,ZAHN".RENDSZER Ü I S K O L A P A D O K . 

Az üzentembe beolvadt Feiwei-féle iskola, 
padgyár összes padmintáinak gyártása-

ORSZÁGH SÁNDOR 
ÉS FIA 

m ű o r g o n a . é p i l ő k 

RákospalotaeÚjfalu 
(Budapest mellett) 

K l a p k a György-utca 52. 
Készítünk pneumatikus és elektromos 
rendszerű orgonákat bármilyen nagy-
ságban és kivitelben. Úgyszintén mo-
dern gépezetes orgonákat. Mindennemű 
orgonasípokat és elektromos fujtató-
berendezéseket stb. Vállalunk javításo-
kat. átépítést, tisztítást, hangolást és 
orgonák jókarbantartását. Tervekkel és 
költségvetéssel készséggel szolgálunk. 
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S NÉPISKOLAI S 
TANKÖNYVEK 

f ő r a k t á r a a száz éven túl fennálló 

1 Lampel R . (Wodianer F. és Fiai) R t . J 
EE— könyvkereskedésében = 
g BUDAPEST, VI, Andrássy-út 21. §§| 

Hahol a Franklin-Társulat (IV, Egyetem*u. 4.) és Lampel R. k iadásában meg» P ^ 

_ _ _ jelent tankönyveken kívül bárhol és bármely kiadónál megjelent wkM 

g j összes tankönyvek, a legjobb és legolva-
| 1 sottabb ifjúsági művek, jutalomkönyvek |§| 
= mindkét nembeli s bármely korú i f júság számára minden alkalomra, továbbá s s s s 
= forrásmunkák jellegével biró 

§ 1 tanítói és tanári könyvtári művek i j 
K a pedagógián kívül a t u d o m á n y o k v a l a m e n n y i á g á b ó l kaphatók. flQ 

== Mindenhová, ahol könyvkereskedés nincs, előnyös feltételek === 
§=== mellett közvetlen szállít és megadja azt a kedvezményt, amelyet bárki s== 

pSSÉ Ha valaki eddig használatban volt oly tankönyvet rendel, amely= H | j 
bői az 1924/25. tanévre nincs és nem is lesz elegendő készlet, e == 

== helyett az ottani viszonyoknak megfelelő más kitűnő tankönyvet ajánl. = 
pn5 Bármily jellegű iskolát el tud látni a szükséges tankönyvekkel 
Eá és közismert előzékenységgel és pontossággal szolgál ki mindenkit. frQ 

= = I ^ FrankliníLampel kiadásában megjelent tankönyvek az —:— 
• ú j tanterv életbeléptetése esetén az új tanterv követeimé* = 

s a s : nyeinek figyelembevételével kellő időben dolgoztatnak át, úgy hogy a tanterv = = 
===== életbeléptekor már az átdolgozott új kiadás lesz kapható . A Franklin*Lampel —— 
^ tankönyvek hazafias szellem és valláserkölcsi felfogás, helyes módszer és szer= s a s 
=ss= kezet, szép előadás, könnyű stílus és csinos kiállítás szempontjából egyaránt = 

általános elismerésben részesülnek s haladást jelentenek. = = = 

Mllllllllllllllllllllll 
Ma<gyar T u d o m á n y o s Társulatok Sa j tó vál la lata R). Budapes t . Múzeum-körút 6 . — Igazgató : S z a b ó T . István. 
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Néptanítók Lapja 
Szerkeszti és kiadja a magyar királyi vallásé és közoktatásügyi minisztérium. 

SZERKESZTŐSÉG : M. kir. vall.- és közokt. miníszt 
Budapest V, Báthory-u. 12. III. em. 20. — Tel.: 68-18. 

KIADÓHIVATAL: M. Tud. Társ. Sajtóvállalata Rt. 
Budapest VIII, Múzeum-körűt 6. — Tel.: J. 72-06. 

Megkaphatja minden elemi népiskola, tanító-és kisdedóvóképzőintézet, 
nemkülönben valamennyi egyházi főhatóság, tanfelügyelőség és tanfel-
ügyelői kirendeltség. A lap megküldése iránti kérelmek az elemi népiskola 
fennállását igazoló s az illetékes tanfelügyelő által láttamozott községi 
előljárósági bizonyítvánnyal együtt a Néptanítók Lapja szerkesztőségé-
hez (Budapest V, Báthory-utca 12. III. em. 20.) küldendők. A helység 
(a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár: Negyedévre 1Z000 K. — Egyes szám ára minden 
megkezdett ív után S00 K. Negyedévnél több időre előfizetést nem 
fogadunk el. — Az előfizetési díjak a kiadóhivatalba küldendők. 
Hirdetések árszabása: Pályázati apróhirdetések: Hivatalos 600 K, 
magán 900 K szavankint. Üzleti hirdetések díjszabás szerint. — A hir-
detési díjak a kiadóhivatalnak előrefízetendők és a hirdetitek 
szövege is oda küldendő. — Kéziratokat nem adunk vissza. 

T A R T A L O M : ( / / . J): A z iskola nevelő munkássága. — Bevezetés az olasz népiskolák részére készül t ú j 
tantervhez és módszertani utasításokhoz. — Hübner József: A tanya kul túrá jáér t . ( I I . közlemény.) — dr. Kari 
János : A természeti emlékek védelme és az iskola. — Geöcze Sarolta: A közgazdaságtan és társadalomtan 
módszere. ( X V I I I . ) — A hazai tanügyi lapokból. — A külföldi tanügyi lapokból: Apróság egy iskola életéből. — A cse« 
csemőíápolás tanítása a francia elemi iskolákban. — Hirek : A Nép tan í tók Lapjáért. — Egyesületi élet. —- Iro> 

dalom. — Tanítók tanácsadója. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

Az iskola nevelő munkássága. 
(H. J.) Klebelsberg1 K u n ó gróf kultuszmi-

niszter, valóságos belső t i tkos tanácsossá tör-
tént kinevezése alkalmával, válaszolván az üd-
vözlő beszédekre, *ntár~ akkor , "TaFnöKT"efővel 
mondotta: úgy sejti, hogy a háború u t á n sok-
nak, igen soknak meg kell változnia a földön. 
Akkor i szavai szerint: „fejlődnie kell a hiva-
talnak, elsősorban a m a g y a r h iva ta lnak is, 
hogy kis nemzetünk nagy veszteségeit pótolva 
léphessen á t a reánk meredő ú j korszakba. 
Bele kell csepegtetni a béke magya r hivata l -
nokába a koncepciókkal, a nagy ügyekkel való 
bánás bátorságát. Előrelátás és tág látókör 
kell a tervezéshez, merevségtől ment követke-
zetesség a végrehaj tásban. De a folyóügyekben 
se lássunk csak ügydarabot , ügyszámot. Ki 
kell éreznie az aktából az aggódó, remegő lel-
ket, mely sugalmazza, meg kell látnia a resz-
kető kezet, mely benyújtja, az aggódó tekinte-
tet, mely kíséri... Akinek lelkét nem h a t j a át 
ilyen, az ügyek intézésének rendkívüli felelős-
sége, annak nem lesz helye a jövő Magyar-
ország hivatalaiban! Le kell fokozni a büro-
krácia holt formaságainak jelentőségét és ke-
resni kell a kapcsolatot a lüktető élettel, alkal-
mazkodnia kell az eleven élet ezernyi válto-
zataihoz." 

Jelenlegi kul tuszminiszterünk csodálatos jö-
vőbe tekintése azóta szomorú valósággá vált , 
de szerencsére éleslátásával m á r akkor r ámu-
ta to t t a mentés módozataira s azokat ma meg-
valósí tanunk égető szüksége a magyarság jö-
vőjének. 

Miután a népiskola is jelenleg a tömegek 
egyetlen ku l tú r fo r rása , az ál lami gépezetnek 
egyik (igen fontos és érzékeny) alkatrésze, a 
többi hivatalokkal együt t ennek is fej lődnie 
kell. Horthy Miklós kormányzó őfőméltósága 

is r á m u t a t o t t m á r a szükséges fej lődésre: „A 
tanítói kar és a nemzeti hadsereg az a két pil-
lér, melyre építhet, a nemzet, az a két pil-
lér, amely nélkül az ország békés fejlődését és 
a jogrend kiépítését elgondolni sem lehet." 

Ezér t szükséges tehá t , hogy a m a g y a r taní tó 
lelkébe is belecsepegtessük a nagy ügyekkel 
való bánás bátorságát, ezért szükséges, hogy a 
magyar taní tó lelkületében az előrelátás is ott 
legyen, hogy megszabadulva a szűk látókör ki-
csinyességeitől, a t an í tó tisztán lássa, hogy az 
ő m u n k á j a a m a g y a r jövőben érleli meg gyü-
mölcsét. Tág látókörre van szükség s a taní tói 
karnak tuda tá ra kell ébrednie annak, hogy fő-
feladata nem az Ü betű megtaní tása mer t sok-
kal fontosabb hivatása a nevelés. 

Határozot tan ráv i lág í t erre az Utas í t á s is: 
„a m a g y a r népiskola feladata, az i f j ú s á g n a k 
alapvető egyéni nevelése a gyakor la t i élet és 
a nemzet ku l túra i és erkölcsi közössége szá-
mára." Éppen ezért a m a g y a r tan í tónak is „ke-
resni kell a lcaffbsolatot a lüktető élettel, alkal-
mazkodnia kell az eleven élet ezernyi változa-
taihoz". Ezen kapcsolatot már a modern ala-
pokon nyugvó Utas í t á s és az ezt kiegészítő 
rendeletek is hangsúlyozzák. A taní tó ezekben 
és a h ivata los i ra tokban ne csak ak tada rabo t 
lásson s ne gondolja, hogy az iktatószámok 
emelkedése a végzett m u n k a mennyiségét je-
lentheti nála. 

Tagadhata t lan , hogy a háború s az ezt kö-
vető események és viszonyok a tömegek lelké-
ben nagy változásokat idéztek elő, oly változá-
sokat, amelyekkel népiskolának a háború előtt 
nem kellett számolnia. Azóta az élet még job-
ban eltávolodott az iskolától s ha m á r a há-
ború előtt is küzdeni kellett az iskola nevelő 
munkásságának há t raszor í tása ellen, a jelen-
legi erkölcsi süllyedésben fokozottabb a k a r a t -
tal kell az ellen s íkraszál lnunk. Nem s z a b a d 
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megengednünk, hogy a tömegek céltudatos er-
kölcsi ráhatások nélkül távozzanak az iskolá-
ból s hogy a rombolás szellemének szolgála-
tába álljanak. Miután a való életet emberi erő-
vel, az iskolához való alkalmazkodásra kény-
szeríteni nem tudjuk, előttünk áll az egyetlen 
kivezető út: az iskola alkalmazkodjon a való 
élethez s annak vadhajtásait igyekezzen gyöke-
resen kiirtani. Miután pedig a magyar nemzeti 
politika legközvetlenebb feladata ma az, hogy 
a nemzetet romjaiból újjászervezze — a nem-
zeti politika szolgálatába kell állítanunk a ne-
velést is! 

Éppen ezért a tanító munkássága nem áll-
hat kizárólag a tudás szolgálatában s az a ta-
nító, aki az értelmi nevelés terén talán a leg-
fényesebb eredményeket érte el, még nem áll 
hivatása magaslatán, ha a jövő nemzedék er-
kölcsi életének művelését elhanyagolta! 

Nemzetnevelés! Igyekezzen minden tanító 
ennek szellemével eltölteni saját lelkét s meg 
fog világosodni előtte ennek jövőbe tekintő 
feladata: a nemzetvédés és nemzetfejlesztés. 

A tanítói öntudatosságnak mindezeket maga-
ban kell foglalnia, mert csak így tudjuk ele-
ven erővé változtatni azt az eszmét, amelyre 
mindnyájunknak állandóan gondolnunk, s 
ameiyre jövő emzedékünket nevelnünk kell! 

Ennek az eszmének a szolgálatába kell állí-
tanunk az iskolai ünnepélyeket is! 

Különös fontossága van ennek a tanyai is-
kolánál, ahol a lakosság — sajnos — érzés nél-
kül tekinti, ha bevetődik a község belterüle-
tére, a nemzeti zászlót, nem tud fölemelkedni 
a Himnusz szárnyaló hangjaival s azt ülve 
vagy föltett kalappal hallgatja végig. Ne okoz-
zuk ezért ezt színmagyar népet, ne í r juk rová-
sára azt, hogy hibás kúltúrpolitikánk miatt 
eddig vele alig-alig foglalkoztunk valamit. 

Igen sok tanító húzódozik az iskolai ünnepé-
lyektől. Oka ennek részint azon leh tetlen fel-
fogás, hogy az iskolai ünnep nem számít mun-
kanapnak. (Lehetetlen felfogás ez, mert a ta-
nító nevelői munkásságát így lebecsülni nem 
szabad s éppen ezért amikor az iskolai ünnepé-
lyeken a vallási, polgári, hazafiúi erényeket 
ápoljuk, az erre szánt nap is munkanapnak 
számítandó!) A másik ok pedig az, hogy igen 
sok osztatlan iskola eléggé igénybe vett taní-
tója vonakodik az ünnepélyek előkészítésének 
újabb terheit magára vállalnia. (Az ünnepé-
lyek előkészítésére vonatkozólag a N. L. 1924. 
évi 15—16. számában találhatunk útbaigazí-
tást. Azonban itt meg kell jegyeznünk, hogyha 
a tanító a helyi tanterv elkészítésénél tekin-
tetbe veszi az iskolai ünnepélyeket, s arra az 
időpontra a megfelelő olvasmányokat, költe-
ményeket és énekeket feldolgozza, — az ünne-
pély előkészítése nem jelent munkatöbbletet 
számára.) 

Az előírt iskolai ünnepélyek megtartása kö-
telező, mert a G. U. 49. §-a szerint: „a gondnok-
ság ellenőrzi, hogy a tanító, illetve a tanítók, 
az iskolai ünnepélyeket' megtartják-e?" 

A G. U. idézett ^-a a megjelenés évében 6 
iskolai ünnepélyt írt elő. Azóta azonban egyes 

ünnepélyek részint tárgytalanok már, részint 
pedig újabb iskolai ünnepélyeket állítottak be 
a nevelés szolgálatába. 
'Amikor a tanító elkészíti helyi tantervét, az 

első oldalon a megtartandó iskolai ünnepélye-
ket, illetve megemlékezéseket kell felsorolni! 
Ezek: 

1. Szeptemberben: évmegnyitó ünnepély. Az U t a s í t á s 
szer int : „az iskolának a gyermek előtt hasonl í tania kell 
a templomhoz . . . " s ezért a templomhoz hasonló ü n n e p i 
áh í t a t t a l kell megkezdeni az évi munkát. A gyermekek 
lelkében tudatossá kell tenni, hogy az ő munkájuk a t anu-
lás, munkahe lyük az iskola, ahol csak tiszta, nemes érzé-
seknek van he lyük. E r r e nagyon a lka lmas az évmegny i tó 
ünnepély, melynek megta r tásáva l a taní tó nyugod tan , 
zökkenés nélkül i n d í t h a t j a meg te rvszerű tevékenységét . 

2. Október 6-án: az aradi vértanúk emlékezete. (V. és K. 
M. 9964. V. — 1923. sz. rendeletére.) 

3. November 13-án: megemlékezni a trianoni békéről. 
4. December 6-án: az államfő névnapja. (V. és K . M. 

162.061—1922. sz. rendeletére.) 
5. J a n u á r b a n kel lene meg ta r t an i a zászlónapot, melye t 

a magya r nemzeti zászló i ránt érzet t szeretet és t isztelet 
erősítésére kellene felhasználni . 

6. Feb ruá rban : anya-, csecsemő- és gyermekvédelmi 
ünnep, (V. és K . M. 1295. V I I I a. — 1924.), és ezzel kap-
csolatosan az alkoholellenes nap. (V. és K. M. 3182. eln. — 
1911. sz. rendeletére.) . 

7. Márc iusban: 18i8. III. 15. emlékezete. (V. és K . M. 
27.919. M. P. — 1922. sz. rendeletére.) . 

8. Ápri l isban: madarak és fák napja. (V. és K . M. 
53.000—1909.) 

9. Május 1-én: ezredévi fennállásunk emlékünnepélye 
(V. és K. M.) 53.000—1909) továbbá valamelyik vasá rnapon 
meg kell t a r t a n i a világháború hősi halottainak emlék-
ünnepélyét. (Az e r re vonatkozó rendele t ezután fog meg-
jelenni.) 

10. J ú n i u s b a n : évzáró ünnepély (vizsga). 
Ha végigtekintünk az említett ünnepélyek 

során* nem akadhat olyan öntudatos tanító, 
aki bármelyiknek létjogosultságát tagadhatná. 
A zászlónap megünneplése és a trianoni béké-
ről való megemlékezés hivatalosan nem ren-
deltetett el, azonban ezek megtartása nem 
okozhat semilyen nehézségeket 

Amennyiben az iskola az 1921. évi X X X . t.-c. 
3. §-ának megfelelően 155 munkanapon (8 hó-
nap) foglalkozik a gyermekekkel, akkor is meg 
kell tar tani a fenti ünnepeket, illetve megem-
lékezést, úgy hogy a zászlónapot a március 
15-i, a madarak és fák napjá t pedig a tavaszi 
kirándulás alkalmával kell megtartani. 

Az egyes ünnepélyek megtartásának fontos-
ságával most nem foglalkozunk, csak utalunk 
az Utasítás idevonatkozó részére: „Jól meg-
választott, helyesen előkészített és tapintatosan 
rendezett iskolai ünnepélyek nagy hatással 
vannak a gyermek érzésvilágára, de fontos, 
hogy a gyermek az ünnep tárgyát, alkalmát 
meg is értse. Legfontosabbak a hazafias ünne-
pek. 

Kissé részletesebben kell azonban foglalkoz-
nunk évi munkánk ünnepélyes befejezésével: 
az évzáró ünnepéllyel. A köztudatban ezen ün-
nepély mint vizsga szerepel, azonban mint ké-
sőbb látni fogjuk, itt semmiféle vizsgálatnak, 
osztályozásnak, minősítésnek helye nincs, mert 
ez a munkai, a kötelességteljesítés és a nem-
zeti tudatosság ünnepe. 

Ha a tanító az évzáró ünnepélyre vonatkozó 
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rendelkezést keresi, azt a V. és K. M. 1905. évi 
2202. eln. számú rendeletével kiadott Utasítás-
ban („Az iskolai élet rendje") és az 1909. évi 
53.000. sz. rendelettel kiadott G. M. 115. §-ában 
találhatja meg. 

I t t meg kell jegyeznünk, hogy mindkét ren-
delet a háború előtt látott napvilágot, tehát 
akkor, amikor mások voltak a viszonyok és 
más volt az emberek lelkivilága<, 

Az Utasítás és a G. U. szerint: „minden is-
kolában a tanév végén nyilvános vizsga tar-
tandó" 

A vizsga cél ja : (G. M. 115. 
1. hogy a t anu ló i f j ú ság évi munkásságáró l nyi lvánosan 

beszámoljon. 
2. hogy a nyi lvánosság előtt való megjelenésre zsenge 

korától kezdve szokjék, 
3. hogy a szülők a t an í tó munkásságá t , nevelési ered-

ményét lássák, 
4. hogy a szülők az iskolát Én a taní tót becsülni 

t anu l j ák . 
Az Utas í tás szer int : 
1. Az évzáró v izsgála t elejétől vég ig a derült, kedves 

és lélekemelő ünnepély jel legét öl tse; 
2. az évzáró v izsgála tnak nem lehet semmi köze az osz-

tályozáshoz (I); 
3 A vizsga ne legyen puszta parádé , üres mu ta tvány . 
Adjon képet az iskolában uralkodó rendről , fegyelem-

ről ; gyönyörködtessen a gyermek készségeinek, ügyes-
ségeinek bemuta t á sáva l ; de a gye rmek tanul tságát és 
ér te lmi fej le t tségét is h íven bemutassa. 

4. A tanulókat évközi és évvégi öszefoglalásokkal gon-
dosan elő kell készíteni erre a vizsgálatra. 

5. A vizsga sem a szülők, sem a gyermekek h iúságá t 
ne legyezgesse, de a gyermek megszégyenítésére se szol-
gáljon. 

A G. U. különösen abból a szempontból t a r t j a 
fontosnak a vizsgát, hogy a szülők az iskolát 
és a tanítót becsülni tanulják. Ezért a követ-
kezők tartandók szem előtt: 

Az évzáró ünnepélyen valakinek elnökölnie 
kell. Az elnök képviseli a felsőbbséget (állam-
hatalmat), kinek nevében az ünnepélyt alkalmi 
kis beszéd keretében megnyitja. 

Az évzáró ünnepély mindenkor a hit- és er-
kölcstani vizsgálattal kezdődjön, hogy ezzel is 
kifejezésre juttasuk korunk követelményét: a 
valláserkölcsi alapot. 

Bár a G. U. az elnök jogaként tünteti fel az 
egyes tantárgyak sorrendjének kijelölését —, 
az elnök ettől lehetőleg tartózkodjon. Ugyanis 
az Utasítás szerint: az alapos tudásnak fölté-
tele az, hogy a gyermek ismeretei egymásba 
kapcsolódjanak, ezért a tanítónak az ismeretek 
egységes összekapcsolására, a koncentrációra 
egész éven át nagy gondot kell fordítania, 
ahhoz ragaszkodnia kell. (A tanító ezirányú tö-
rekvéseinek betetőzése a differenciált tantár-
gyaknak a kiküszöbölése lesz. Rendszeres tudás 
a középiskolába, az egyetemre való.) Már most: 
ha a tanító egész esztendőben gondot fordított 
az ismeretek összekapcsolására, akkor lehetet-
lenség, hogy a gyermekek egyévi munkássá-
guk eredményét tantárgyakra szétszaggatva 
mutassák be. 

Ha évközben az I—II. osztályban a beszéd-
és értelemgyakorlatok, a III—IV. osztályokban 
a földrajz, az V—VI. osztályokban a termé-

szetrajz és természettan volt a tanítás gerince, 
akkor logikus, hogy a tudásnak is ez lesz a 
gerince. 

Szakítsunk tehát a régi tantárgyak szerinti 
vizsgáztatással. Megtehetjük ezt annál is in-
kább, mer t amint már láttuk, az évzáró ünne-
pélyen semmiféle osztályozásnak helye nincs. 

Ne felejtsük el, hogy az évzáró ünnepélyen 
a szülők is megjelennek, akik itt — a nemzet-
nevelés fogalmából kifolyólag — kell, hogy 
irányításban részesüljenek. 

A munka, ünnepén tehát a tudás bemutatása 
ne tantárgyak szerint történjen, hanem pél-
dául a IV. osztályban kezdődjön a földrajzzal, 
ehhez kapcsolódjon az olvasás, nyelvtan, szám-
tan, gazdaságtan. Közben-közben pedig a val-
lásos, honpolgári és hazafiúi erények kidom-
borítására szavalatok és énekszámok is szere-
peljenek. 

Ilyen módon elérheti azt a tanító, hogy az 
évi munka berekesztése nem unalmas, lélek-
ölő régimódi vizsga, hanem derűs, lélekemelő, 
kedves ünnepély lesz, amellyel nemcsak a 
gyermekek érzésvilágát ápoljuk igen hathatós 
módon, hanem maradandó nyomokat hagyunk 
a szülők lelkében is, amit bizonyít az is, hogy 
az ilyen ünnepélyeken évről-évre nagyobb 
számban fognak megjelenni. Ilyen módon ele- / 
get tudunk tenni az Utasítás követelményei-
nek: a szülők az iskolát és a tanítót becsülni 
fogják, az if júság a nyilvánosság előtt való 
megjelenést megszokja s a szülők a taní tó ok-
tató és nevelő tevékenységéről meggyőződést 
szerezhetnek. 

Sok tanító abban a téves hiszemben van — a 
multak tapasztalatai a lapján eléggé jogosan —, 
hogy a vizsga a tanító minősítésének megálla-
pítására szolgáló alkalom. Ha a vizsgát ebből 
a szempontból tekintjük, az a veszély fenye-
get, hogy a vizsga előre elkészített üres parádé 
lesz. Ellenben h a a tanító lelkét nem terheljük 
azzal a tudattal , hogy most tulajdonképen az 
ő további életsorsával összefüggésben levő mi-
nősétéséről van szó, hanem ettől lelkét felsza-
badítjuk — minden energiá já t az ünnepély 
rendezésére fordíthatja. Ahogy nincs i t t helye 
a gyermekek vagy szülők megszégyenítésének, 
úgy nem szabad a tanító megszégyenítésének 
(akár szándékosan, akár akaratlanul) előfor-
dulni, ami gyakran előfordul olyan szerepelni 
vágyó igazgató-tanítóknál, elnököknél, akik 
kérdéseket adnak fel az iskola helyi tantervé-
nek és haladási naplójának alapos ismerete 
nélkül. 

önként következik tehát* hogy la kérdezés 
joga kizárólag a tanítóé legyen. Minden gyer-
mek feleljen, — erre nagy gondja legyen. Mi-
után az iskola melegének minden gyermekre 
egyforma erővel kell áradnia, a tanító a gyen-
gébb tehetségű, a rosszabb előmenetelű gyer-
mekeknek is olyan kérdéseket adjon fel, ame-
lyekre felelni tudnak. Az ünnepély emelkedett 
hangulatát még azzal se rontsuk le, hogy a 
konok iskolamulasztókat és szüleiket megszé-
gyenítsék —, alkalmazza itt a tanító az 1921. 
évi XXX. t.-c. 2. §-át! 
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Magyar tanítónak nem szükséges hosszasab-
ban bizonyítani, az évvégi ünnepélyt a nemzeti 
tudatosság megalapozására és fejlesztésére 
kell felhasználni, ezért a tanító a kérdéseit 
úgy intézze, hogy az adandó feleletek mély 
nyomokat hagyjanak úgy a gyermekek, mint 
a szülők szívében s lelkükben megvilágosod-
jon, hogy az az eszme, melyért minden tanítás 
megkezdése előtt imádkozunk, melyre mind-
nyájan állandóan gondolunk, s amelyre a jövő 
nemzedékünket neveljük — kell, hogy meg-
valósuljon. 

Befejezésül meg kell még emlékeznünk az 
évzáró ünnepély egyik fontos mozzanatáról. 
Eddig — sajnos — a továbbképző-iskolából 
végleg távozó 15 éves i f jakat igen rideg mó-
don, minden búcsúszó nélkül engedtük ki az 
életbe. Az iskola fogalmából kifolyólag ennek 
többé nem szabad előfordulni. Az ünnepély be-
fejezéséül szólítsa ezeket ki a tanító a katedra 
elé, pár alkalmi szóval figyelmeztesse az elnök 
vagy a tanító az i f j a k a t erre a fontos lépésre, 
intse őket kötelességeikre s tétessen velük ün-
nepélyes fogadalmat, hogy azokhoz az eré-
nyekhez, melyek az iskolában vérükké váltak, 
ragaszkodni fognak. Ilyen fogadalom-minta 
volna például: „Fogadom az élő Istenre, hogy 
magyar hazám és a magyar nemzeti zászló 
iránt mindenkor tántorí thatatlan hűséggel fo-
gok viselkedni; az ország szentesített törvé-
nyeit és törvényes szokásait megtartom és 
honpolgári kötelességeimet mindenkor lelkiis-
meretesen, híven és pontosan teljesítem és 
Nagy-Magyarország visszaállítására minden 
tőlem telhetőt el fogok követni. Isién engem 
úgy segéljen!" 

A fogadalom letétele után a bizottság tagjai 
kézfogással avassák fel az i f j aka t a társada-
lom tagjává. 

Valamelyik nemzeti dalunk elénekelése u tán 
az elnök intézzen pár buzdító szót úgy a gyer-
mekekhez, mint a szülőkhöz s a zászló előtti 
tisztelgés befejezése után1 rekessze be az ünne-
pélyt. Sajnos — a régi szokásunkhoz híven — 
a vizsgákon, főleg szereplési vágytól űzve, 
igen sokan szoktak beszélni. A sok beszéddel 
ne szoktassuk a gyermekeket is ezen régi hi-
bánkhoz, a beszédek ideje elmélet —, ma a 
cselekvés ideje van. Éppen ezért a beszéd joga 
kizárólag az elnököt illesse csak meg — kezd-
jük meg ezúton is az iskolai tradíciók felépí-
tését, ápolását. 

Az elmondottak alapján tehát, amikor a ta-
nító most elkészíti jövő munkatervezetét, a 
helyi tantervet, legyen figyelemmel az iskolai 
ünnepélyekre isj, az azokban rejlő értékeket 
ne engedje elsenyvedni s akkor teljesedésbe 
megy mindnyájunk óhaja s Papp-Vary Ele-
mérné örökszép imája. 

1 Meg kell t e remtenünk a zászlókultuszt. Minden iskola , 
amelynek nincs m é g zászlója, rendezzen műkedvelő elő-
adást , de annak jövedelméből fe l té t lenül zászlót szerez-
zenek be. 

Csonka Magyarország — nem ország, 
Egész Magyarország — mennyország. 

Bevezetés 
az olasz népiskolák részére készült 
új tantervhez és módszertani utasí-

tásokhoz. 
„A Néptaní tók L a p j a " 1923. évf., 44—45., 1924. 

évf., 7—8. és 11—12. s záma iban már i smer te t tük 
Olaszország közokta tásügyét , illetve az olasz elemi 
iskolák ú j tantervét . Most olasz követünk k i tün te tő 
ügyelméből módunkban v a n az ú j t an te rvhez és 
módszer tani utasí tásokhoz készült „Bevezetés"-t 
egész ter jedelmében közölni . Bizonyára n a g y gyö-
nyörfiséggel fogják t an í tó ink ezt a modern peda-
gógiai és didaktikai v í v m á n y o k a lap ján készül t és 
mester i tol lal megírt „Bevezetés"- t o lvasgatni . 

A „Bevezetés" végén közöljük a most haszná-
la tban lévő tankönyvek meghagyására vonatkozó 
u tas í t á s t is. 

A következőkben részletezett tanterv nem 
akar egyéb, mint útmutató lenni. Összefoglalja 
mindazt, amit az állani a tanító munkásságától 
eredményül vár, szabad kezet hagyva neki, 
hogy e cél eléréséhez az alkalmazandó mód-
szerek között szabadon választhasson. A taní-
tás módszere, több oknál fogva, igen külön-
böző és változó, és függ egyrészt azon viszony-
tól, amely a tanító, az iskola és az adott kör-
nyezet között fennáll; másrészt a tanító egyéni 
műveltségétől és attól, hogy tapasztalatai során 
mennyire tudta nevelői szellemét kiművelni 

E tanterv úgy van körvonalazva, hogy 
mintegy kényszeríti a tanítót tudása foly-
tonos bővítésére, és pedig nem pusztán a kézi-
könyvek kultúrmorzsái között böngészgetve, 
hanem az igazi műveltség élő forrásaiból me-
rítve. 

A kultúra ezen forrásai : a nép örök nevelői, 
a nemzet élő hagyományai, amelyeken még 
megérzik az apák szavának édes zamatja; 
azután a nagy népies irodalom, amely minden 
időkben csodálatraméltó költői és tudományos 
műveket teremtett, műveket, amelyek a leg-
egyszerűbb lelkeknek is hozzáférhetők éppen 
azért, mer t oly nagyok. 

Az ú j tanterv kit i l t ja azokat az elcsépelt 
ismereteket, amelyek annyi időn át vetettek 
árnyékot az iskolára és megkívánja ezek helyett 
a tiszta költészetet, az igazság őszinte keresését, 
a nép lelkületének fü rge kutatását, a dolgok-
nak nyugtalan és soha ki nem elégíthető 
„miért"-jét, a teremtés és a művészetek ragyogó 
szépségeiben való elmélyedést, s mindezek 
a tanító szavában kell, hogy kifejezésre jus-
sanak. 

Ez legyen a tanítói munka lelke, amelyet a 
tanterv sugalmaz. Sugalmaz pedig nemcsak 
azon részében, amely kiszabja a tárgyalás és 
a gyakorlásul szolgáló anyagot; de azon részé-
ben is, amely utasítást ad a szórakoztató fog-
lalkoztatásokat illetőleg, amelyeket a tanító, 
megragadva a kínálkozó alkalmakat, bele kell 
hogy szőjön a tulajdonképeni tanításba. 

Meglehet, hogy a taní tó fárasztónak fogja 
találni ezen tanterv a lapján a mindennapi mun-
kára való előkészülést, de tapasztalni fogja azt 
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is, hogy mily istenien könnyűvé lesz magia a 
tanítás, ha ar ra szeretettel készül elő. Ha ellen-
ben csak a száraz kikérdezésre, a válaszszerű 
összefoglalásra, a léleknélküli olvastatásra, egy-
szóval azokra a többé-kevésbbé gépies fogá-
sokra szorítkozik, amelyek révén az elemi isko-
lát nem r i tkán „iskolácskának", magát a tanítói 
munkát pedig valamivel alacsonyabb rendű tár-
sadalmi hivatásnak fitymálják; más szóval, ha 
a tanító megrögzött magoltatóvá válik: a tanu-
lók lelke elidegenedik tőle, és azokban, a gyer-
mek sajátosságát képező öntudatlan védelmi 
megnyilvánulásokban fog kifejezésre jutni, 
amilyenek a nyugtalankodás, az indulatoskodás. 

Nincsenek ezen tantervhez hosszas utasítások 
fűzve. 

A módszeres eljárást, mint élő példát, minden 
tanítónak magának kell felfedeznie, segítségül 
híva mindazon írókat, akik a nevelésről elmél-
kedtek, tapasztalataikat leírták, vagy oly szug-
gesztív i f júsági iratokat alkottak, amelyekben 
ugyan nincsen egyetlen nevelési szabály sem 
kimondva, de azért mégis valamennyi bennök 
foglaltatik. 

A tanító mindenekfölött úgy tökéle tesbíti 
didaktikai munkásságát, ha meleg lélekkel 
együtt éli nemzete életét, ha sohasem telik be 
eléggé a mesterek szavával, amelyet; a képző-
ben szívott magába, hanem ú j vezetőket keres 
eddig még nem olvasott jó könyvekben. így 
sikerülni fog neki, hogy magát tökéletesbítve, 
tanulmányai csengő visszhangját bevigye az 
iskolába. 

Az i f júság nevelője ne únjon bele a nagy 
szellemek műveinek forgatásába. Ne féljen 
attól, hogy ez munkájá t súlyosbítani fogja, 
vagy amint mondani szokás: „megnehezíti". 
Semmi sem oly alkalmas arra, hogy a tanítót, 
midőn tanítványai körében dolgozik, annyira 
öntudatossá tudja tenni a lehetőségek látóhatá-
rának megítélésében, mint magasröptű halha-
tatlan művek tanulmányozása. Csak a fél-
műveltség, a közepes olvasmányok, a töredékes 
és felületes tudás sülyesztik le a tanítót doktrí-
nák hívságos terjesztőjévé és viszik ar ra , hogy 
tanítását begyömöszölt ízléstelenségekkel ter-
helje meg. 

A legnagyobbak mindig a legegyszerűbbek 
is. És ha fárasztóak is, amidőn a gondolkodás 
ama csúcsai felé vezetnek, amelyek alulról 
nézve túl meredekeknek látszanak, de tisztább 
tudatát adják azon nehézségeknek is, amelyek-
kel a gyermek első próbálkozásai járnak és 
így szeretetteljes türelmességre tanítanak. 

Az igazi nagyok olvasása mindig vágyakozást 
hagy maga után a magasságok felé, úgyhogy 
egy egyszerű tanítási óra valamely elemi osz-
tályban is nekilendüléssé válhatik e magassá-
gok felé. Csak aki már élvezte az emberiség 
legjobbjainak szellemi társaságát, mielőtt az 
egyszerű emberek, a nálánál kisebbek körébe 
került, csak az érzi, hogy nem ereszkedett le és 
csak az lesz képes vallásos áhítattal tanítani, 
bármi legyen is tanításának anyaga és bármily 
aprók legyenek is tanítványai. 

* 

Az 1923—24-ik tanévben még az eddig hasz-
nálatban lévő tankönyvek hagyandók meg, az 
1924—25. tanévben az ú j típusú tankönyveket 
kell bevezetni, de ebben a tanévben még szabad 
használni azokat az engedélyezett tankönyveket 
is, amelyek legjobban megközelítik az ú j tan-
tervet, az 1925—26. tanévben már csakis olyan 
tankönyvek engedélyeztetnek, amelyek min-
denben figyelembe veszik az ú j tanterv utasí-
tásait, szűk határok között azonban még 1926— 
27-ben is kivétel tehető azokkal a „segélyezett" 
tankönyvekkel, amelyeket a „Tankönyvvizs-
gáló Bizottság" az engedélyezéskor külön dicsé-
rettel tüntetett ki. 

A tanya kultúrájáért. 
Ilübner József, pályázatunkon első dí ja t nyert 

pályamunkája. 
( I I . közlemény.) 

Miután az előzőkben gyakorlatilag is be-
mutat tuk az iskolakötelesek problémájának 
megoldását, foglalkoznunk kell még a 130.700. 
VlII/a—1923. sz. rendelet (III. rész, 50—62. 
§-ok): „Az iskoláztatási kötelesség teljesítésé-
nek biztosítása a községek külterületén (pusz-
tán, tanyán, telepen)" című részével. 

Az 51. § szerint a külterületen az érdekeltek 
a tanköteleseket kocsin kötelesek az iskolába 
és onnan hazaszállítani, vagy vándortanítókat 
alkalmaznak, vagy külön elemi népiskolát állí-
tanak és tartanak fenn. Vegyük sorra e meg-
oldási módozatokat. 

A) A tanköteleseknek kocsin való szállításá-
ról — mint már egy ízben jeleztük — az 
„Iskolábajárás akadályai" című fejezetben 
bővebben szólunk. 

B) Az 50. $ szerint az iskoláztatási kötelesség 
biztosítása szempontjából külön rendelkezés 
alá esik minden oly tanya, puszta, telep, ahol 
legalább húsz család lakik állandóan s a leg-
közelebbi nyilvános népiskolától 3 km.-nél tá-
volabb feküsznek. 

Mindazok, kiknek ilyen helyen van tanyájuk, 
ingatlanuk stb., s ezen tulajdonuk után egye-
nes állami adót fizetnek; továbbá, akik ebben 
a körzetben laknak és kereseti adót fizetnek, 
kötelesek saját költségükön és anyagi felelős-
ségük mellett együttesen arról gondoskodni, 
hogy abban a 3 km-es tanyai körzetben lakó 
tankötelesek oktatásban részesüljenek s erre a 
célra (választva a megoldási módozatok között, 
esetleg:) vándortanítót alkalmazzanak. 

Ha az érdekeltek vándortanító alkalmazását 
határozzák el, akkor: 1. az oktatás céljára meg-
felelő helyiséget kell biztosítani; 2. biztosítani 
kell a vándortanító részére megfelelő kerttel 
törvényszerű lakást; 3. azokon a pontokon, ahol 
a tanító tanítani fog, meghálásra egy-egy szo-
bát kell biztosítani; 4. biztosítani kell a fuvart, 
hogy a tanító a tanítási helyre eljusson. 

Előre megjósolható, hogy a vándortanító-
intézmény Magyarországon csődöt fog mon-
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dani, sőt valószínűleg életre sem fog kelni. 
Okai ennek: 

1. Még egy-egy nagyobb uradalmat, ipari 
vagy kereskedelmi vállalatot lehet kényszerí-
teni arra, hogy egy tanítót alkalmazzon és egy 
iskolát felszereljen, mert erre anyagilag képes. 
Igaz, hogy ezek az általuk nyújtot t fizetésért 
nem tudnak tanítót kapni. így pl. nemrégiben 
egyik nagyobb uradalom hirdetett pályázatot 
tanítói állásra, igen-igen szerény fizetésért. Azért 
a szerény fizetésért még a gazdaság irodai és 
külső munkálataiban is segédkezni kell! Azon-
ban ha egy távoli külterületen húsz család 
verődik össze, képesek ezek egy tanítót törvé-
nyes fizetéssel alkalmazni s egy iskolát fel-
szerelni? Igaz, hogy ehhez azok is kötelesek 
hozzájárulni, akiknek ebben a 3 km.-es körzet-
ben ingatlanuk vagy vállalatuk van, vagy ke-
reseti adót fizetnek. Ennek eredménye az lesz, 
hogy akik kereseti adót fizetnek, az ilyen körzet-
ben letelepedni nem fognak, hogy az iskolafenn-
tar tás költségeiben ne részesedjenek. Az ura-
dalmak stb. pedig gyermektelen alkalmazotta-
kat fognak keresni, hogy abban a körzetben 
gyermek ne legyen és így azok oktatására 
vándortanítót alkalmazni ne köteleztessenek. 
Ez csak a gyermektelenség terjesztését fogja 
elősegíteni. 

2. Igen sok nehézséget fog okozni, hogy a 
vándortanítónak több helyen kell majd taní-
tani, mert: a) idejének tekintélyes részét csa-
ládjától távol fogja tölteni, ami nem teszi von-
zóvá a vándortanító helyzetét; b) az időjárás 
viszontagságai és a sok kocsizással járó testi 
törődés miatt alig akad majd vándortanítói 
állásra pályázó. (Hasonló testi törődéssel járó 
alkalmazottak [vasutasok, mozgópostások] kü-
lön díjazásban [kilométerpénz] részesülnek. 
A tanítói kvalifikáció [időbeli, pénzbeli befek-
tetés] értékelésénél ezt tekintetbe kell venni); 
c) a tanítónak a szemléltető-eszközöket (ame-
lyeknek a külterületi csekély ismeretkörrel 
rendelkező tankötelesek oktatásánál fokozot-
tabb jelentősége van!), amidőn a körzet más-
más pontjaira megy tanítani, mindig magával 
kell vinni s ezért ezek hamarosan el fognak 
pusztulni. Minden ilyen kényszer-tantermet 
szemléltető-eszközökkel felszerelni óriási anyagi 
megterhelés lenne; d) a vándortanító munkás-
ságának eredménye nem áll majd arányban 
az ezen intézmény fenntartásához szükséges 
befektetés összegével. Ugyanis, ha a vándor-
tanító a tanyakörzet egy pontján levő tan-
kötelesekkel csak minden 2., 3., 4., 5. napon s 
ha esetleg (az 51. §-ban foglaltak szerint) a 
vándortanító alkalmazására több tanyai kör-
zet egyesül, hetenkint csak egyszer foglal-
kozhat, akkor ott pedagógiai értelemben 
vett nevelőoktatásról szó sem lehet. Intő 
példa a jelenleg hetenkint egyszer működő 
továbbképző- (ismétlő-) iskola eredménytelen-
sége! A vándortanító működése tehát csak arra 
irányulhat majd, hogy a külterületi gyermekek 
ne legyenek majd analfabéták, e) A vándor-
tanító részére törvényes lakást adni nagy ne-
hézségbe fog ütközni, miután ennek felépítési 

költségeit az érdekeltek nem akar j ák majd vi-
selni; f ) nagy nehézségekbe fog ütközni, hogy 
a különböző taní tási pontokon a tanításra s 
ezenkívül a tanítónak hálásra alkalmas helyet 
jelöljenek ki; g) a tanító szállítására szükséges 
fuvar költsége az érdekeltek részére igen nagy 
anyagi megterhelés, természetbeni szolgálta-
tása pedig a gazdasági munkálatokat hátrál-
ta t ja . 

Mindezen hirtelen megkapott indokoknál 
fogva a vándortanítói intézmény életképes 
működése nem remélhető. 

C) Végeredményben a vándortanítói intéz-
mény oly nagy anyagi befektetést igényel, 
hogy ebből egy, a nemzetnevelés szempontjá-
ból oly fontos nevelő-oktatást folytonosan 
végző állandó népiskola építhető fel! 

A külterületi tankötelesek iskoláztatása te-
hát, ha a tanköteleseknek a legközelebbi nyil-
vános elemi népiskolába kocsin való beszállí-
tása nem eszközölhető, legjobban állandó elemi 
népiskola építésével oldható meg. 

A vándortanító részére törvényes lakást úgy-
is kell biztosítani, ehhez még egy tanterem 
építendő s kész az állandó iskolai. 

Az állandó iskola építésének terheit azonban 
nem sztabad az érdekeltekre hárítani, mert ez 
— mint azt már egy ízben bizonyítottuk — a 
gyermektelenség terjesztését fogja előidézni! 

Ha a belterülettől távoleső külterületen élő 
lakos adójával hozzájárul ahhoz, hogy a bel-
területben s a nagy városokban élők a kultúra 
vívmányait napról-napra használhatják, akkor 
az a külterületi lakos is jogot formálhat ahhoz, 
hogy a számára mindent jelentő iskola köz-
adókból építtessék fel! 

Miután azonban az állam minden terhet nem 
vállalhat magára s miután a népoktatás biz-
tosítása némi tekintetben —«a szociális gondo-
latból kifolyólag — társadalmi feladat is, ezen 
külterületi (de általában az összes) népiskolák 
építési, felszerelési és dologi kiadásait a poli-
t ikai községre kell áthárítani, illetőleg annak 
kell azokat viselni! 

Az állami támogatás (ha szükséges) csak 
állami elemi iskolai tanító kirendelése lehet. 

Amennyiben a külterületi tanköteleseknek 
az iskolába kocsin való szállítását állandó jel-
legű természeti akadályok teszik lehetetlenné, 
az oktatást internátusok építésével kell bizto-
sítani. 

Az internátusi rendszernek két megoldhatása 
lehetséges. 

1. Költségkímélés szempontjából célszerű 
lenne azokat a külterületi összes tanköteleseket, 
akiket állandó természeti akadályok folytán a 
külterületeken beiskolázni nem lehet, belterü-
leti internátusban egyesíteni. 2. Ha azonban 
tekintetbe vesszük, hogy az elemi népiskolának 
nemcsak az a hivatása, hogy a 6—14 éves tan-
köteleseket oktassa és nevelje, hanem a körze-
tében lakó alacsonyabb néposztályok szellemi 
irányítása, sőt bizonyos tekintetben a gazda-
sági élet terén való vezetés is, szóval ezen, a 
nemzet többségét alkotó néprétegnek a tudatos 
nemzeti életbe való intenzív belekapcsolása, 
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akkor az iskolák mellett létesítendő külterületi 
internátusok mellett kell döntenünk, hogy a 
belterületi kultúrpontoktól távoleső külterületi 
lakosságot is kulturális gondozásban részesít-
hessük. 

Áttekintve az iskolai körzetekről mondotta-
kat, megállapítható, hogy ezen kérdés meg-
oldása nem oly egyszerű. 

Ebben a kérdésben rendeletileg általános 
sémát megállapítani nem lehet, mert a meg-
oldás minden községben, sőt annak egyes kül-
területein is más és más. E probléma meg-
oldásával számos körülményt (a vidék kultu-
rális hátramaradottságát, a népsűrűséget, az 
analfabéták és a tankötelesek számát, a vidék 
földrajzi viszonyait, az illető község vagyoni 
helyzetét stb., stb.) tekintetbe kell venni a vég-
leges döntés előtt. 

A természeti emlékek 
védelme és az iskola. 

I r t a : dr. Kari János. 

A „Naturdenkmal" természeti emlék kifeje-
zést a mai értelemben Alexander von Humboldt 
használta először 1819-ben. Első alkalmazásának 
idejétől kezdve majdnem egy század telt el, 
míg ú j ra kezdték széles rétegekben használni. 
A geografia híres mestere a nagy szellemek 
lelkével korábban megérezte már azt, amire az 
epigonok figyelme csak a nagy változások és 
rombolások közepette terelődött. 

Változás és rombolás az öntudatára ébredt 
emberiségnek két jellemző tevékenysége kör-
nyezetével szemben. Kezdetleges műveltségi 
fokon kisebbmérvű ez, a természettudományok 
századában azonban már egyenesen kétségbe-
ejtő. Történelmi feljegyzéseink vannak arról, 
hogy az ember megjelenése óta mennyit változ-
tatott környezetén. Hazánk állatvilágából ki-
veszett pl. az őstulok, a jávorszarvas, a bölény, 
a hód s még néhány más fa j . Az áldott emlé-
kezetű Entz professzor a mocsári és réti flórá-
nak legtipikusabb képviselőit gyűjtögette 
néhány évtizzeddel ezelőtt herbáriumába még 
ott, ahol ma fővárosunkban a villamos szalad 
s a kávéházak termeiben zsúfolódnak össze az 
emberek. Alföldünk a nagy folyók szabályozósa 
óta megváltoztatta arculatát. Száz évvel ezelőtti 
képét történelmi stúdiumokkal igyekszünk re-
konstruálni. Még fokozottabb mértékben áll ez 
a megállapítás oly területekre, amelyek erős 
ipari és gazdasági változáson mentek át, mint 
pl. a Németbirodalom egyes részei. 

Az embernek nemesebb világa, tudományos és 
esztétikai érzéke valahogy nem tud ebbe bele-
nyugodni. Amint a kegyelet és vonzalom ezer 
szála elviszi őt a régi emberek cselekvésének 
színterére s megvédelmezteti vele a düledező 
várbástyát, az omladozó szobrot, éppúgy kész-
teti, hogy a régi nagy idők képviselőit, a jégkor-
szak s az azt megelőző idők i t tmaradt tanúit, egy-
egy érdekesebb növény- vagy állatfajt , pl. a ha-
vasi gyopár, a marmota, egy-egy biológiailag 

összetartozó csoportot, pl. havasi mező vagy 
láp, egy-egy jellegzetes felszíni alakulást, pl. 
vízesés, kanyon-völgy, a Balaton környékének 
bazalt képződményeit s végül egy önmagában 
egységes tá ja t , pl. a Duna—Tisza közének vala-
mely részét — megőrizzük, megmentsük az utó-
kor számára. Ez a törekvés szülte a természeti 
emlékek védelmét célzó mozgalmat. Maga a 
fogalom — természeti emlék — az irodalomban' 
nincsen még szabatosan körülírva. Ügy gondol-
juk azonban, felesleges felette szócsatát foly-
tatni, hisz mindnyájan érezzük, hogy miről van 
szó. 

Nagyobb arányúvá a mozgalom a századfor-
duló idején fejlődött Németországban. Egyesek 
— s ezen a téren különösen Conwentz, kezdetben 
a danzigi múzeum igazgatója, később a termé-
szeti emlékek védelmét irányító mozgalom és 
szervezet igazgatója — kezdeményezésére tör-
vényhozó és társadalmi úton kísérlik meg a 
mozgalmat szervezni. Hessenben 1902-ben, Olden-
burgban 1911-ben törvényhozásilag biztosítják 
a természeti emlékek védelmét. A többi német 
tartomány részben ehhez hasonló úton, részben 
inkább a társadalmi elem bevonásával, mint ezt 
pl. Bajorországban és Badenben láthat juk, 
igyekszenek hasonló működést kifejteni. Bajor-
országban a havasi virágok védelmére alakult 
egyesület pl. Berchtesgadérn mellett 1800—2000 m 
tengerszín feletti magasságban 82 km2 területet 
jelölt ki a havasi virágok védelmére. A bajor 
botanikus társaság pedig jelentékeny összegért 
megvásárolta a Münchentől északra fekvő gar-
chingi pusztát. Xerofitikus terület ez, felettébb 
érdekes flórával. Valamennyi között azonban 
első helyen állt Poroszország. I t t 1906-ban tör-
vényhozás út ján külön hivatalt szerveztek a 
természeti emlékek védelmére és felkutatására. 
Ennek vezetősége kérdőívekkel fordult az egyes 
közigazgatásokhoz, propaganda-előadásokat 
tartott a nagyközönség és a katonaság körében, 
megkérte a különféle iskolák vezetőségét az 
i f júságnak ilyen irányú nevelésére s kereste az 
együttműködést a külföldi hasonló egyesületek-
kel. Ezek között különösen a holland, francia, 
északamerikai és svájci egyesületek fej tet tek ki 
nagyobb tevékenységet. Az utóbbi pl. a Schwei-
zerischer Bund für Naturschutz 45.000 tagot 
számlált. 

A közösen követendő elvek megbeszélésére 
1913-ban Bernben nemzetközi konferenciát hív-
tak össze. I t t megalakítottak egy bizottságot, 
amelynek azonban a világháború közbejötte 
folytán már nem sok munkája akadt. Ettől az 
előmunkálattól részben függetlenül a mul t év 
májusában Párisba ú j r a összehívták a kon-
ferenciát. Az összehívás sajnos nem j á r t a kí-
vánt eredménnyel, amennyiben a többek között 
a Németbirodalom, a Skandináv Államok, 
Olaszország, Japán és a híres utódállamok nem 
képviseltették magukat. Hazánk úgy a berni, 
mint a párizsi konferencián résztvett. 

Kérdés most már, hogy a természetvédelem 
terén nálunk történt-e valami1? Elég sok s erre 
hazánk büszke lehet. Már az 1883. évi X X . tör-
vénycikkel hozott vadászati törvényben történt 
egyes madarak védelméről gondoskodás. Ezt 
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lát juk még az 1894. évi 57. s a földmívelésügyi 
miniszter 1901., 1906. és 1912. évi rendeleteiben is. 
Ezen a téren különben az Ornithológiai Köz-
pontnak, az áldott emlékű Hermann Ottónak s 
a kiváló miniszternek, Darányi Ignácnak van-
nak elévülhetetlen érdemei. 1909-ben a földmíve-
lésügyi kormány Kaán Károly államtitkárt, az 
erdészügyek referensét megbízta a természet 
védelmét ismertető füzet megírásával. Ezt szét 
is küldték az egyes törvényhatóságoknak azzal 
a meghagyással, hogy a területükön található 
természeti emlékeket í r ják öissze. A munka veze-
tésével Kaán Károly ál lamtitkárt bízták meg. 
A beérkezett ívek szerint talál tak: 394 olyan 
természeti alkotást, amelyekhez történeti emlé-
kek és mondák fűződnek; 20 fenntartásra érde-
mes őserdőrészietet; 215 hatalmas méretű fa-
törzset; 13 olyan erdőrészietet, amely a fanemek 
különös elegye folytán érdekes és fenntartásra 
érdemes; 77 olyan részletet, amely ritka fa- és 
növényfajok, valamint egyes védelemre érdemes 
állatfajok tenyésző helye; 147 tudományosan 
érdekes kőzetalakulást; 16 fenntar tásra érdemes 
őstőzegtelepet és lápot; 221 esztétikailag külö-
nösen értékes és érdemes természeti alkotást 
és 168 természeti különlegességet. Az Erdész-
Egyesület Alkotmány-utcai palotájában be is 
rendeztek a mozgalom irányítására egy külön 
hivatalt. 

A honi természeti emlékek felkutatása terén 
jelentős lépés volt a Fekete-Blattny-iéle munka 
megjelenése: Erdészeti jelentőségű fák és cser-
jék elterjedése a magyar állam területén. En-
nek létrejöttén úgyszólván az egész erdészeti 
kar közreműködött s az anyag összegyűjtése 
folyamán számos természeti emlékre is rátere-
lődött a figyelem. Nem volna teljes a munkánk, 
ha nem emlékeznénk meg a Madarak és fák 
napjáról. Megtartását az Állatvédő-Egyesület 
kérésére a kultuszkormány ismételten szorgal-
mazta az egyes iskolákban. A világháború azu-
tán a szépen fejlődő mozgalmat, mint annyi 
mást — megakasztotta. A mult évi párizsi érte-
kezleten azonban hazánk már képviseltette 
magát s ez év februárius havában a földmíve-
lésügyi minisztérium megbízásából egy ankétet 
hívtak össze. Ezen Kaán Károly ismertette a 
természet védelmét célzó mozgalmat s Pottere 
Gerard közölte a párizsi konferencia határozatát. 
Az ankéten felszólalók között többen hangoz-
tatták, hogy a kultuszminisztérium segítségé-
vel a tanulóifjúságot is be kell vonni a termé-
szetvédelem munkájába. 

Ezzel elérkeztünk tárgyunk második részéhez. 
Mit tehet ebben az ügyben az iskola? 

Rendszeres, külön órákon á t történő oktatás 
célhoz nem vezetne. Sokkal nagyobb eredmény-
nyel jár, ha alkalomadtán szólunk az i f júság-
hoz. A külföldön is különben ezt a módszert 
alkalmazzák. A népiskolai tagozaton egy-egy 
erre a célra készült s a tanulóif júság értelmi 
színvonalához mér t olvasmány igen alkalmas 
arra, hogy a nevelő a természetvédelem gondo-
latával megbarátkoztassa növendékeit. Az ol-
vasmány tárgyalása alkalmával bizonyára 
talál módot a r r a is, hogy az iskola székhelyé-
hez közelebb eső nevezetesebb fáról, pl. Erzsé-

bet királyné fáiról, vízmosásról, egy-egy érdeke-
sebb erdőrészletről elmondja a helyi tudnivaló-
kat. Nagyon jó szolgálatot tesznek a faliképek. 
Az elemi iskolában is használják ezeket a föld-
rajz tanításával kapcsolatban. De éppen Con-
wentz figyelmeztet arra, hogy milyen változó 
ezeknek a pedagógiai értéke. A jelenségeket és 
és tá rgyakat csupán sematikusan tárgyaló 
részek ebbők a szempontból alig érnek valamit. 
Hasonlóképen hideg ismeretanyagot közölnek a 
tanulóval a messze tájon és vidéken készült 
rajzok. Nem lá t ja seholsem másukat környeze-
tében. Mennyivel beszédesebbek lakóhelyének 
környékéről készült felvételek és festmények. 
Egyes részleteiben a gyerm<^| reáismer környe-
zetére. Sajnos, hogy ennek gyakorlati meg-
oldása igen költséges. A német iskolák sem 
tudták teljesen keresztülvinni. Végül igen jó 
szolgálatot tehet a Madarak és fák napjának 
évrő-évre való megtartása. Ennek keretében a 
tanító mindig felhívhatja növendékei figyelmét 
valamely helyi vonatkozású érdekességre. 

A természetvédelem gondolatát az elemi isko-
lához kapcsolódó ismétlő, alsóbbfokú gazdasági-, 
kertészeti- és iparos iskolák tananyagába is 
igen ügyesen lehet bekapcsolni. I t t a növendé-
kek fejlettebbek már, érdeklődésük pedig 
inkább gyakorlati irányú. Mindezek alkalmasak 
arra, hogy egy lépéssel tovább menjünk. Gya-
korlati példákon mutat juk be, hogy a talaj-
javítás és trágyázás miként változtatja meg a 
rétet, az erdőírtással pedig miként vonul el 
onnan a jellegzetes növény és állatvilág. A kék 
Violák, Campanulák, Digitalisok helyén ubi-
quista Erigeronok, Urticák és Lamiumok ütnek 
tanyát. A vadgalamb búgását és a kakuk kakuk-
kolását a veréb és gébicsfélék lármás hangja 
váltja fel. A csatorna megépítésével eltűnt a 
mocsár is a falu határából. Mennyi bíbic, vad-
kacsa s gólya tanyázott a környékén. Most 
mindennek vége! Szegényebb lett a vidékünk! 
Vájjon megéri-e az a kis legelő és a ra j t a termő 
széna mindezt1? Reá kell nevelnünk a földmívelő 
ifjúságot, hogy ne mennél több földet akarjon, 
hanem a meglévőt mennél jobban használja ki 
s hagyjon meg egyes foltokat a határban, ahol 
tovább élhetnek azok a haszontalan burjánok. 
A késő nemzedék legalább el tudja képzelni, 
hogy milyen volt ősapái korában a határ . Ezzel 
a csekély áldozattal egész bizonyos, hogy nem 
veszít a községe 

Az iparosiskolák növendékei napjaik túl-
nyomó tömegét zárt helyen, füstös műhelyben, 
zakatoló gépek között élik le. Már merőben 
higiénikus szempontból is fontos, hogy szabad 
idejüket jó levegőn, a természet ölén töltsék el. 
Ily i rányú nevelésük azonban nagy odaadást 
kíván. Hányszor szomorodnak el a természet 
kedvelői, amikor egy-egy vasár- és ünnepnap 
után a város melletti parkban vagy erdőben 
szétszórt üvegcserepek, zsíros papirosdarabok, 
ételmaradékok, letört gallyak, lesza.kgatott 
virágok, bevagdalt fatörzsek jelzik minden-
felé a vasárnapi kirándulók látogatását. És 
mindezek lát tára a nevelőnek mégsem szabad 
elkedvtelenedni. Példákon meg kell mutatni , 
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nézzétek, ez az üveghuta, vasolvasztó, szén-
bányatelep mennyire megváltoztatta környe-
zetét. A mérges gázok következtében elpusztul-
nak a fák, a szép Chrysanthemum-okkal és illa-
tos Thymus-okkal kevert pázsit helyén nyomo-
rult Thlaspik, majd a nyári napsütésben ten-
gődő Lolium, Ilordeum és Avéna-félék kínlód-
nak. Valamennyien roppant szívósak, nyomon 
követik az embert mindenhová. Ily úton talán 
talán sikerül a növendékek lelkében valahogy 
a nemesebb érzelmeket felkelteni. Különben 
ezen a téren a társadalmi-, különösen a túrista-
egyesületekre vár nemes hivatás. 

A mi igazi működő területünk azonban a 
középiskola. Kérdés, mit tehetünk itt az ügy 
érdekében! Elsősorban a földrajz és természet-
rajz tanárára vár a feladat. Bár nem tagad-
hat juk, hogy más szakos kollégáink is igen 
hasznos munkát végezhetnek. í gy a magyar 
nyelv tanára ily i rányú és tárgyú olvasmányok 
feldolgozásával, az if júsági könyvtár őre a 
mozgalom célját s a természeti emlékeket 
ismertető munkák beszerzésével és olvastatásá-
sával, az önképzőkör vezetője is megbízhat a 
diákok közül néhányat ily körbe vágó dolgo-
zatok elkészítésével. A cserkészet vezetője pedig 
szintén alkalmat talál, hogy ebben az ügyben 
tanítványaihoz szólhasson. 

Ezen alkalomszerű közreműködésen kívül mi 
azonban állandó munkára gondolunk a termé-
szetrajz-földrajz szakos tanárok részéről. A ter-
mészeti emlékek kiválasztására külön bizottság 
fog alakulni, amelynek véleménye és tanácsa 
alapján a rári tásokat a törvény ereje fogja vé-
delmezni. Valószínű, hogy az így kijelölt terü-
letek és tárgyak száma nem lesz túlságosan nagy. 
Lesznek középiskoláink, amelyeknek működő 
körzetében a törvényben is védett természeti 
emlék egy sem lesz található. És mégis az ilyen 
területen is lesz elég teendő. A legelső, a kör-
nyék felkutatása. Rendszeres és évekre terjedő 
kirándulások segítségével igen sok oly adatnak 
juthatunk a birtokába, amely ha nem is orszá-
gos nevezetességű, a hely szempontjából azon-
ban fontos. Különösen fontos adatok ezek, ha 
egy-egy növény- vagy állatfaj földrajzi elterje-
désének szélső határát , vagy szigetszerű előfor-
dulását jelzik. Ezeket az adtokat mindjár t tér-
képezzük, Így ^zután lassan elkészíthetjük vidé-
künk természeti nevezetességeit és emlékeit 
feltüntető térképet. A külföldi iskolákban eléggé 
elterjedt munkálkodás ez. Tudományos értéke is 
van s azonkívül az ügynek is használunk. Von 
Koenen a természetvédelem egyik lelkes apos-
tola sa já t tapasztalataira hivatkozva azt ajánl ja , 
hogy az ilyen térképet több példányba ne hoz-
zuk forgalomba. Megtörtént ugyanis — amint 
ő beszéli —, hogy szenvedélyes gyűjtők a tér-
kép segítségével megtalálták a r i tka ásványok 
lelőhelyét és azt teljesen kifosztották. Ezért azt 
tanácsolja, hogy ebből a térképből csupán ki-

vonatokat hozzunk forgalomba. Ilyet függesz-
szünk ki az iskola folyosójára is. 

Igen hálás munka még a fotografálás. Egy-
egy jellegzetes növényformáció, pl. Jur inea 
mollis-, vagy Salix rosmarinifolia-csoportok a 
Duna—Tisza közti homokbuckákon, állatjelen-
ségek, pl. vadkacsafészkek a zsombékokon, var jú-
tanyák a tiszamenti füzesekben, elhagyott folyó-
medrek, valamennyien érdemesek fotográfiai 
studiumokra. Lassan egész albumot gyűjthe-
tünk össze belőlük s hogy mit jelent ez tudo-
mányos és művészeti szempontból, csak az 
mondhatja meg igazán, aki maga is hasonlóval 
megpróbálkozott. 

A természetvédelem gondolatát azonban még 
más oldalról is terjeszthetjük, még pedig elő-
adásainkon és a kirándulásokon. Erről a tárgy-
ról számos alkalommal, illetőleg vonatkozásban 
szólhatunk tanítványainkhoz. Megtehetjük ezt 
anélkül, hogy a célzatosság legkisebb gyanúja 
is felmerülhetne. Hazánk földrajzának, a nö-
vény-, állat- és ásványtannak tanítása közben 
számos oly részletet tanítunk, mely alkalmas 
arra, hogy ezzel a gondolattal megbarátkoztas-
suk növendékeinket. Ezt a célt szolgáljuk akkor 
is, amikor a természetrajzi studiumok keretében 
a tanulók gyüjtőszenvedélyét helyes i rányba 
tereljük. Nagy városokban ne kívánjuk meg a 
rendszeres növény- és bogárgyüjtést. Napjaink-
ban különben is igen költséges szellemi szóra-
kozás ez. Mi történne pl. fővárosunk környékén, 
ha minden polgári, gimnázium és reál növen-
dékei elkezdenének herbáriumot készíteni. Igen 
helyesen jegyzi meg Schultz berlini tanár, hogy 
a felületesen — tehát lelőhely és idő feltüntetése 
nélkül — készített diák gyűjtemények többet 
ártanak, mint használnak. A tanításunkhoz 
szükséges szenúéltető anyag beszerzésében is 
ismerjünk mértéket. Elégedjünk meg a nagy-
városokban azzal, hogy a ruderális növények-
ből, pl. Lamium purpureum, Capsella bursa pas-
toris, minden növendékünk előtt 1—2 példány 
fekszik. A ritkábbakból és díszesebbekből pedig 
elég, ha minden padba ju t 1—1 példány. Nevel-
jük már itt reá növendékeinket arra a szociális 
álláspontra, hogy a természet szépségeiben min-
denkinek joga van gyönyörködni. Ne a k a r j a az 
egyik öszeszedni a rét és erdő összes szép virá-
gát, míg ugyanakkor a másiknak már nem jut 
semmi. 

Igen kényes kérdés ebből a szempontból a ki-
rándulás. Növény- és állattani kirándulásokon 
a diák kötelességének ta r t ja , hogy mennél rit-
kább példánnyal lepje meg a társaságot. Bámu-
latosan éles szemével észrevesz minden madár-
fészket s megtalálja még a legeldugottabb nö-
vényt is. Bock ésSchultz, a természetvédelem két 
lelkes tanára, igen megszívlelendő tanácsokat ad 
az i lyenfajta kirándulásokra. Oly természeti 
emlékhez, amely nagy, pl. régi fa, érdekes szikla-
csoport, egészen bátran elvihetjük növendékein-

m ű l é p s k a p t á r , s t b . s z ü k s é g l e t é t e l ő n y ö s n a p i á r o n s z á l l í t j a , á r j e g y z é k e t i n g y e n k ü l d 
l lézet , v i a s z k o t , s o n k o l y t , s o n k o l y s a l a k o t l e g m a g a s a b b n a p i á r o n v á s á r o l 
m A Ú f J f ü a magyar m é h é s z e k é r t é k e s í t ő s z ö v e t k e z e t e 
r r J L E j f X B U D A P E S T , V , A r a n y J á n o s . u t c a 1/d s z á m . 
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ket. Ellenben a kényesebb helyekre, pl. néhány 
ri tka növény szigetszerű előfordulása, jellegze-
tes lápi vegetáció, ne ránduljunk ki. Ha menet-
közben feltétlenül érinteni kell az ilyen helye-
ket, igyekezzünk beszélgetéssel vagy egyéb mó-
don feltűnés nélkül elhaladni mellette. Külön-
ben is az ilyesféle lelőhelyekre kár felhívni a 
tömeg ügyelmét. 

Az itt elmondottak nem merítik ki a termé-
szetvédelem összes lehetséges módját az iskolá-
ban. A leleményes pedagógus számos utat és 
módot talál majd, hogy tanítványai szívéhez 
férkőzzék. Csak ügyszeretet kell hozzá. 

A közgazdaságtan 
és társadalomtan módszere.1 

í r t a : GeOcze Sarolta. 
XVIII. A forgalom és a forgalmi szociál-

politika. 
Ezt a kérdést a maga egész roppant civili-

zatórius jelentőségében kell fölfogatnunk. 
1. A forgalom feladata: eljuttatni a termelt 

javakat a termelőtől a fogyasztóhoz, akár kész, 
akár féligkész állapotban, sőt akár nyersen is. 
Mivel lehetővé teszi a nyersanyagnak s a félig-
kész termeivénynek más, alkalmasabb helyen 
való földolgozását, növeli annak értékét s ez 
által magának a termelésnek is tényezőjévé 
válik. Például az ausztráliai gyapjút Angliá-
ban, az amerikai gyapotot Ausztriában, a csíki 
erdők fáját Budapesten dolgozzák fel hatvá-
nyozott értékűvé. De főleg a közlekedés révén 
(az újság, könyv, fonográf, mozi stb. út ján) , 
nem csupán az anyagi, hanem a szellemi, sőt 
az erkölcsi javak forgalmát is lehetővé teszi s 
ezzel az emberi haladásnak egyik legfontosabb 
eszközévé válik. Olykor persze a hanyatlásnak 
is. Ezt alább bővebben meg fogjuk világítani, 
így beállítva a forgalmat, a hallgatók azt egész 
más szemmel fogják nézni. Kiemelkedik az a 
puszta technikai keretből, szemhatáruk kibő-
vül és ipélyül s megtanulják az anyagi és 
erkölcsi világ kölcsönhatásait felfogni. 

2. Tényezői: a közlekedési u tak és eszközök 
(a víziek, szárazföldiek és légiek) s a közleke-
dést kiegészítő hírszolgálat (posta, távíró, tele-
fon; az újság, a hirdetések stb.); a pénz, mint 
csereeszköz és értékmérő s a vele szorosan ösz-
szefüggő hitel; az adás-vevést könnyítő mérté-
kek; végül az árúforgalmat lebonyolító keres-
kedelem. 

Ezt a logikus sorrendet célszerű betartani, 
az anyag emez áttekintését pedig szokrateszi 
módon lehetőleg magukkal a hallgatókkal ki-
fejtetni. A puszta prelegálás s ami azzal j á r : 
a hallgatók teljes passzivitása, csak félsikert 
biztosít; de a t á rgy ily részleténél, ahol annyi 
személyes tapasztalatra és előismeretre lehet 
hivatkozni, nincs is helyén. 

3. Közlekedési utak és eszközök. Mintegy vér-
edényhálóziata az a modem gazdasági szerve-

1 A megelőző közlemények részletezését lásd a Néptaní-
tók Lapja f. évi 9—10. számában. F o l y t a t á s á t a 17—18. szám-
ban. (Nagyipar i szociálpolit ika.) 

zetnek. Bevezetésül a fejlődésnek napjainkig 
való történeti áttekintését kell adnunk.2 Ha 
ezt színesen tudjuk beállítani, alig van tárgy, 
mely az i f j ú hallgatóságot jobban érdekelje. 
S alig van jobb alkalom őket az emberi lele-
ménynek világszerte hasonló, szinte egységes 
működésére ráeszméltetni, mint — a vízi közle-
kedés terén a föníciai halász vagy "fez ausztráliai 
vagy délamerikai vadember canoeja s a bala-
toni halász fatörzsből kiváj t csónakja össze-
hasonlításakor. A fejlődés roppant ú t j á t pedig 
mivel sem lehet jobban felfogatni, mint e pri-
mitív vízi közlekedési eszköz s a mai luxushajó 
(a géphegykettészelte Atlantié) s a hadihajó, 
vagy a tengeralatt járó egybevetésével. Hason-
lóan — a szárazföldi közlekedés terén — a he-
gyi hágókon ma is használatos gyalogúitól a 
modern villamos- vagy gőzvasútig s az ember-
vagy állatháton való szállítástól a mai Pull-
mann-kocsiig vagy Ford-autóig. A légi közle-
kedés terén pedig az emberi elme és akaraterő 
roppant megfeszítésére s a szívós kitartásra, 
az akadályok legyőzésében Ikarus s a Mont-
golf ier-k balvégzetű próbálkozásaitól a Zeppe-
linekig s a modern mono- vagy biplánig. Itt 
utalás ar ra , mily roppant jelentősége van mo-
dern gazdasági kultúréletünkben a zavartalan 
közlekedésnek; ezt legjobban megvilágítja a 
negatív példái: a világháború blokádjai: to-
vábbá a kommün s a megszállás okozta for-
galmi zavarok. Még a r ra is lehet utalni, hogy 
az orosz ellenforradalom a bolsevizmussal 
szemben azért tehetetlen, mert a közlekedési 
hálózat el van pusztítva s így az egységes szer-
vezkedés lehetetlen; de hogy ez nehezítette meg 
ottrekedt szegény hadifoglyaink hazahozata-
lát is. 

Az utak tárgyalásakor meg kell értetni azok 
belsőforgalmi, illetve nemzetvédelmi s világ-
forgalmi jelentőségét s itt kiemelni Kálmán 
király, Széchenyi és Baross nagystílű s a jövő-
belátó közlekedési polit ikáját; a tengerpart, a 
Vaskapu-szabályozás jelentőségét s a zóna-
tarifa révén bekapcsolódásunkat a világforga-
lomba; e központi vasúthálózat hatását Buda-
pest fejlesztésére; az olcsó díjszabás révén a 
távoli vidékek nemzetiségi népének bevonását 
a fővárosban kulmináló nemzeti kultúréletb \ 
És viszont ezzel szemben a mai állapot tartha-, 
tatlanságát s hű vasútasaink szenvedését az 
elszakítás után. 

A közlekedési eszközök részletes tárgyalása-
kor főleg azt kell a mai if júsággal megértetni, 
mi tette a múltban — a közlekedési eszközök 
tökéletlensége folytán — a közlekedést bizony-
talanná: a vitorláshajó veszteglése szélcsend 
idején; a hintó megfeneklése a sáros úton (pl. 
a Törikszakad-csárda mellett;3 a hetekig tartó 
utazás Brassótól Pestig stb. S ezzel szemben 
azt, mit jelent az időjárás viszontagságai alól 
való felszabadulás a gőzhajó s a sínen járó 
vasúti kocsi által; továbbá a gyorsaság szabá-
lyozhatósága s ezáltal a pontos menetrendek 

2 Ezt lásd részletezve: Gefícze S.: Szociológia, s ugyan-
at tól Közgazdaságtan, ugyanezen cím aiat t . 

3 Uta lás J ó k a i életképére a Magyar yd&obban. 
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lehetősége, amiről a régi világ nem is álmo-
dott; végül a térfogat s a teherbírás megnöve-
kedése; s mindezek együttes hatása, amely ab-
ban nyilvánul, hogy ma szinte korlátlan meny-
nyiségű nyersanyagot lehet egyik világrészből 
a másikba átdobni, a gyorsaság folytán a tá-
volságok szinte elenyésznek s így lehetővé vált 
a világforgalom s a világpiac kialakulása; 
egyben a világfogyasztás kiegyenlítése (pl. ín-
séges esztendőben más világrészek élelmiszerei-
nek beszállítása). De utalni kell annak szere-
pére a nemzeti megújhodásban is.4 

S itt tudják meg if jaink azt is, mennyi be-
csületet szereztek a magyar munkának a vi-
lágforgalom kiépítése körül jeles magyar 
mérnökeink, az olasz vasutak villamosítása 
(Kossuth Lajos Tivadar), a transzibériai s az 
ausztráliai vasút s a korinthusi csatorna épí-
tése által. 

4. A hírszolgálat mintegy idegzete a modern 
gazdasági szervezetnek. A fejlődés áttekintése 
itt is szükséges; de nagyon érdekli is az i f jú-
ságot. A görög dráma hírnökeitől s a közép-
kor futárjaitól a közép- és újkori postán ke 
resztül, mely egész a legújabbkorig magánvál-
lalat, a modern állami postáig, távíróig (a 
radiogrammig s kábelig) s telefonig (a rádió-
telefonig) — a fejlődésnek óriás ú t ja ; ugyanez 
a hírlapok s hirdetések6 fejlődése körül. Meg 
kell értetni a közlekedés s a hírszolgálat jelen-
tőségét a kultúra (ismeretek népszerűsítése, 
képeslap stb.) s az erkölcsi eszmék terjesztése 
körül; a sajtó világhatalmát a tömeghatás s a 
közhangulat, közvélemény és a korszellem irá-
nyítása által. De rá kell mutatni az ebből 
eredő roppant erkölcsi felelősségre is, amikor 
e kultúrtényezők a rombolás szolgálatába sze-
gődnek (például 1918-ban a frontszétziillesztés; 
1919-ben a kommün s azóta világszerte a bolse-
vizmus terjesztése; továbbá a pornografia). 

A reklámmal kapcsolatban pedig az élhetet-
len magyarral meg kell értetni, hogy igenis, az 
az üzleti élelmesség egyik hathatós eszköze, 
mely nélkül a mai gazdasági versenyben bol-
dogulni nemi lehet. Hiánya üzleti gyámoltalan-
ság jele. (Utalás Irányi gyufa-találmányára, 
melynek nem a magyar feltaláló, hanem az 
élelmes bécsi gyáros vette hasznát; továbbá a 
Jedlik-féle elektromoselemre, melyet a világ 
nem az ő, hanem Daniell neve alatt ismer.) De 
itt kell — társadalomtani szempontból — szóvá 
tenni a propagandát is, ami nem egyéb, inint 
reklám az eszmék terén. I t t is élhetetlenségünk 
végzetes hatását a Scotus Viator-féle ügyes 
világreklámmal szemben. 

A közlekedési és hírszolgálati szociálpolitika 
feladatát tudatossá kell tenni a ma ifjxisága s 
a holnap embere előtt. Az a feladat nemzeti 
szempontból: beállítani a közlekedést s a hír-
szolgálatot a nemzeti élet szolgálatába, úgy, 
amint azt Baross a zónatarifa által tette. Erre 
valók az olcsó tanulójegyek, az iskolai tanul-
mányutakra s a kultúrösszejövetelekre adott 

* L. Oeőczc S.: Szociológia . 90., 91. és 92. 1. 
5 Ramboui l l e t m a r q u i s e kü l fö ld re kü ldözö t t d iva tbábu i tó l 

a mai divatlapokig, 

kedvezményes jegyek; részben ezt szolgálják 
a tanyai vasutak is (gyermekek iskolába-, a 
nép templombajárása); a hadászati vonalak ki-
építése; a hazafias sajtó; a megyeközi telefon 
a csendőrség szolgálatában s így tovább. 
A gazdasági és szociális szempontot a mun-
kásvonatok, az olcsó munkás jegyek, a városok 
élelmezését megkönnyítő szomszédsági for-
galmi díjszabás s a terményértékesítést lehe-
tővé tevő gazdasági kisvasutak szolgálják. 
Ugyanezt teszi az összes gazdasági szaksajtó. 
It t jó lesz utalni arra is, mennyivel jobban 
megfelelnek e célnak az állami üzemek, mint 
például csak a helyi s magánérdeket szolgáló 
vicinálisok vagy egyéb magánvállalatok. 

A szociális feladatok körébe tartozik maga 
a vállalatok személyzetéről való gondoskodás 
(munkabér, fizetés, nyugdíj,6 családi pótlék, 
betegségi s balesetbiztosítás; a gyermekek ré-
szére internálások, (Horvátországban egykor 
a Julián-iskolák). De itt van alkalom a r r a is 
rámutatni, hogy az ily kiadás okos befektetés 
is, mert kamat ja bőven megtérül a személy-
zet megbízhatóságában, hűségében. (Utalás a 
magyar vasutasok teljesítményére a világ-
háború alatt s az erdélyiek tántoríthatatlan 
hűségére a megszállások idején.) 

A hírszolgálattal szemben a szociálpolitikai 
feladat a föntieken kívül: az erkölcsi métely-
terjesztés meggátlása (a postai szállítás meg-
vonása a nemzet- és államellenes s a közerköl-
csöt veszélyeztető termékektől — ez utóbbira 
nézve immár nemzetközi megállapodás is). I t t 
még igen sok a teendő. E r r e kell az i f júságot 
előkészíteni. — Voltakép a fönti célt szolgálja 
a cenzúra is, de azt reformálni kell: az ural-
kodó pártpolitika veszedelmes megtorló fegy-
veréből a közerkölcs s a pártok fölött álló 
nemzeti érdek védő fegyverévé kell annak vál-
nia. Ez is a jövő feladata. A mozifilmcenzura 
terén már kezd megvalósulni. 

Legközelebb a kereskedelemről s annak esz-
közeiről: a mértékekről, pénzről s a hitelről. 

A hazai tanügyi lapokból. 
Keresztény Nő. A Szociális Missziótársulat 

hivatalos közlönye viseli ezt a címet. A lapnak 
Leszkay I. Éva a szerkesztője, aki hozzáértő 
munkával elevenné, értékessé és változatos 
tartalmúvá tud ja tenni azt. Hűséges segítő 
társa a szerkesztői munkában Bállá Aranka. — 
A Szociális Missziótársult tagjai részére í r t 
közleményeken kívül irodalmi vonatkozású cik-
keket is találhatunk a folyóiratban. Kitűnően 
ismerteti például Farkas Edit egy tanulmány 
keretében Zelma Langerlöff Nobel-díjat nyert 
hírneves művét. Pompásan jellemzi ebben a 
regény főalak ját , Ingmar Ingmarsont, le í r ja a 
regényhős belső tépelődéseit és a küzdelmek 
után bekövetkező lelki átalakulását, amely is-
mét méltóvá teszi őt a tiszteletre érdemes ősök 
emlékéhez. 

6 Pé ldául a l e g t e r h e s e b b szo lgá la to t végző mozdonyveze-
tők t e l j e s n y u g d í j a m á r húsz s z o l g á l a t i év u tán . 
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A Nemzetnevelés folyó évi 12. számának első 
cikke a kath. iskolákban való tandíjfizetés ügyé-
vel foglalkozik. — Kapronczay Mihály a kath. 
népiskolai énektanítás reformjáról és a népies 
dalárdák szervezéséről ír. — Bogár Viktor 
cikke a tanítói munka megbecs ültetéséről szól. 
— Kocsán Károly „Trianoni népoktatás" című 
közleményében az ingyenes népoktatás meg-
szüntetését kifogásolja. — Tower Vilmos ebben 
a számban is folytatja a fegyelmezés termé-
szetes eszközeiről szóló értekezését. 

A Tanítók Lapja folyó évi 10. számában 
Kocsis Iván a tanítóképzés reformjának a kér-
déséhez szól hozzá. — Földes Ferenc „Gyalu-
forgácsok" cím alatt a tanítói közélet esemé-
nyeire mutat reá s azokból tanulságokat von le. 

A Tanítók Szövetsége folyó évi 6. számának 
a vezércikkét Simon Lajos felelős szerkesztő 
í r ta „A magyar tanítóság ú t j a" cím alatt. — 
Rákos István kir. tanácsos, szövetségi elnök a 
Deutscher Lehrerverein Boroszlóban (Breslau) 
1924 június 10. és 11-én tar tot t képviseleti gyű-
lésének eredményeiről számol be. A magyar 
tanítóság képviselője a gyűlésen az egyesületi 
tevékenységnek oly magas iskoláját látta, mely 
méltán elmélyedésre késztetheti mindazokat, 
akik a tanítói közélettel csak némiképen is kap-
csolatban vannak. Tervszerűség, öntudatosság, 
fegyelmezettség és a közösség érdekében való 
feltétlen engedelmesség: ezek az ő ékességük. 
A német tanítók gyűlésén rendbontó szándék, 
kicsinyes személyeskedés nem érvényesülhet a 
jól megszerkesztett ügyrend és a képviselők 
nagy tömegének komoly magatar tása követ-
keztében. A németeknél —• í r j a Kákos — a ta-
nítóképzés az egész birodalomban a legmaga-
sabb főiskolai színvonalra jutott . Az iskola-
felügyelet kérdését a szakszerűség elvének 
gyakorlati érvényesítésével oldották meg. Nem-
csak a kerületi iskolatanácsokban, hanem az 
iskolaügynek újabb egész megszervezésében, 
így a tanítói kamara intézményében is, teljes 
védelmet nyer a tanítói érdek. Az. elemi iskolás 
gyermekek részére nyújtható if júsági iratok el-
bírálását a közbizalom a tanítókra bízta. A kö-
zépiskolai felvételi vizsgán, a feleletek elbírá-
lásában, ugyanannyi taggal van képviselve az 
elemi, mint a középiskola. 

Németországban az emberek tudnak, akar-
nak és szeretnek is dolgozni. Náluk a köteles-
ségteljesítésnek nemcsak bajnokai, hősei és 
vértanúi, hanem lelkes barátai , elismerői van-
nak. Náluk a vonzalom, az igazi, belső meg-
becsülésen alapuló ragaszkodás nem lelken-
dező szavakban, hanem valami egyetemes, 
összefogó, csöndes, szelid, cseekvéses lelki me-
legségbe olvad fö l . . . — Csorba Ödön a tanító-
ság közgazdasági tevékenységének egységesí-
tése érd ékében figyelemre méltó xítbaigazí-
tást ad. 

A külföldi tanügyi lapokból. 
a) Angol lapokból. 

Apróság egy iskola életéből. 
Némely gyerek egészen más jellembeli tulaj-

donságokat mutat az iskolában, inint otthon. 
Gyakran megtörténik, hogy a tanítók meglepe-
téssel hallják, hogy tanulékony engedelmesnek 
mutatkozó tanítványaik mily másképen visel-
kednek szüleik felügyelete alatt. Néha ez a két-
oldalúság oly erős, hogy alig hihető lehetsé-
gesnek. Azon tanító számára azután, ki kis 
gyermekekkel foglalkozik, igen kellemetlen 
nap, ha ez az otthoni viselkedés bekerül az is-
kolába. Épp a napokban volt egy különös ese-
tünk. 

Ted, aki közel hat éves, eddig csendes, tanu-
lékony, szóval „jó fiú" volt, ha nem is muta-
tott soha különösebb tehetséget. Alihoz a nagy 
többséghez tartozott, amelyik teljesíti köteles-
ségét, gondot nem ad, de nem is tűnik ki, szó-
val az átlaghoz. Vagy egy éve ilyennek ismer-
tük, míg ma reggel egyikünk azt a meglepő 
hírt hozta, hogy Ted sírt, bömbölt iskolába 
jövet és hazaszökött. Ügy látszik idősebb nővé-
reinek kísérletei — hogy visszahúzzák az is-
kolába — sikertelenek voltak és otthon is ma-
radt. Később óriási zsivaj hallatszott a folyo-
sóról s midőn kimenteni rendet csinálni, ott 
állt egy nagy kövér asszony, Ted édesanyja, 
majdnem birkózva fiával. Nagyon csodálkoz-
tam az eseten és megfogva a kicsit, először 
megpróbáltam az osztályába küldeni. Meglepe-
tésemre az apróság, dühtől egészen áthatva, 
nem akar t egyáltalában beilleszkedni az iskolai 
fegyelembe. Ügy láttam, az egyetlen, amit te-
hetek az, hogy beviszem a saját szobámba és 
ott majd lecsendesítem^ 

Az anya azonban sehogysem akar t elmenni. 
Aggódva járkált föl-alá, időnként benézve az 
üvegajtón. Valahányszor ez megtörtént, a gyer-
mek ismét óriási sivalkodásba kezdett. Nem 
sírt, az egész idő alatt egy könnyét sem láttuk, 
csak ordított, ahogy a torkából kifért, rugda-
lózott és dobódott a padlón. „Ügy hangzik, mint 
egy malac visítása" — mondta a legtöbb gyer-
mek, sőt az idegesebbek félni is kezdtek. A lár-
mát az egész intézetben lehetett hallani és úgy 
látszott, hogy csak az idő vagy testi büntetés 
fog használni. Az anya azonban még mindig 
maradt és ismét megjelent az ajtónál, ahányszor 
a gyermek elcsendesedett. Persze ilyenkor a 
lárma kezdődött élőiről. 

Attól eltekintve is, hogy a kis gyermek meg-
sérthette volna magát, a dolog komoly termé-
szetű volt, .de mégsem bírtam megérteni. A ta-
nítójának előző nap nem adott okot feddésre, 
nem szokott félni az iskolától az ottani életnek 
mindig örült. Megoldást csak az any ja adha-

Gyógytorna j ó és rossztartású gyermekeknek. Z a n d e r felnőtteknek is. Hő* é s f é n y f ü r d ő k izületi és rheumás 
betegségek ellen. Vízkúrák, maszázs, inhalatorium, üdítő soványítás, napfürdő, villamozás 

D r . M A N D L E R O T T Ó g y ó g y i n t é z e t é b e n B u d a p e s t , I X . k e r „ K á l v i n . t é r 10 . s z á m . 
Bejárat Ráday-utca ( G A Z D Á K BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE palotájában). Telefon : József 3 - 7 5 . 

T a n í t ó k n a k é s h o z z á t a r t o z ó i k n a k k e d v e z m é n y ! " 9 8 
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tott, de a közel őrüléshez feldühösített gyer-
mekben most oly kevés volt az érzék az iskolai 
rend iránt, hogy minden alkalmat felhasznált 
volna szökésre s így legalább egy ideig nem 
beszélhettem vele. 

Meg kell vallanom, akaratlanul is őt okol-
tam mindenért. Eszembe jutott egy ismerős 
kereskedő válasza egy egész hasonló esetben. 
Egy anya vitte haszontalan fiát hozzá inasnak 
és közben így biztatta: „Te rossz fiú vagy. Né-
ked jó verésre van itt szükséged." És odafor-
dulva a kereskedőhöz, kérdezte: „Nem igaz?" 
Az azonban egész máskép felelt vissza: „Én 
bizony, ha raj tam állna, inkább önt náspángol-
nám el a gyermek megtévesztéséért és elijesz-
téséért". Szerencse, hogy az illetőt, mint jó hu-
moristát ismerték a környéken, pedig teljesen 
igaza volt. Nekünk is most az volt a kérdésünk, 
vájjon egyévi jóviselet után miért félne Ted 
az iskolától1? A megoldás csakhamar mutat-
kozott. 

Ugyanis a fiú idősebb nővére, ki őt eddig az 
iskolába el szokta kísérni, elmegy tőlünk rövi-
desen és egyedül kell most már néki iskolába 
járnia. A zavar oka valószínűleg abban rej-
lett, hogy a gyermek elhatározta magában: ha 
egyedül kell jönnie, csinál egy nagy hűhót és 
amikor hazaszökve mindenki figyelmét felkel-
tette, az egész eset középpontjának érezte ma-
gát. Ez természetesen szórakoztatta és egész 
ú j f a j t a mulatságot adott néki. E véleményem-
ben az anyával való beszélgetés csak megerő-
sített. Az anyát hazaküldtem, a gyermeket pe-
dig egyedül hagytuk. Miután senki sem törő-
dött vele, k e z d e t t a kicsike lassianként meg-
nyugodni, mire a tanítás véget ért, már ismét 
a régi, szófogadó kis Ted volt, ki megígérte, 
hogy jó lesz, ha holnap eljön. 

A gyermekek ilyen s hasonló játékokra ha-
mair hajlandók még az iskolában is, de köny-
nyen elintézhetők, ha nem magunk lovaljuk 
őket bele ilyen gondolatokba. 

(The Schoolmaster, 1924 május 23.) 

b) Francia lapokból. 

A csecsemő-ápolás tanítása a francia elemi iskolákban. 
A nagymértékű csecsemőhalálozás ellensú-

lyozására a francia közoktatásügyi miniszter 
az egészség-ügyi miniszterrel egyetértésben az 
elemi leányiskolák felső tagozatának tanter-
vébe a csecsemő ápolást is fölvette, hogy az 
iskolából kilépő leányok bizonyos ismereteket 
vigyenek magukkal a legzsengébb korú gyer-
mekek ápolására vonatkozóan, 

Franciaországban a dajkaságba adott s üveg-
ből táplált gyermekek halálozási száma ijesz-
tően nagy. Dr. Bonnaire párizsi szülészorvos 
legújabb statisztikája szerint 1510 ilyen gyer-
mekből 454 (tehát 30°/o) halt meg. Sokak beteg-

ségének elejét lehetett volna venni, ha a fiatal 
anyák jobban el lennének látva idevágó tudni-
valókkal. 

Kétségtelen, hogy hasznosabb volna 14—16 
éves, mint 11—13 éves leányokkal venni á t a 
csecsemőápolást, de mivel ez utóbbiaknak leg-
nagyobb része végleg elhagyja az iskolát, szük-
séges, hogy néhány elemi fogalmat kapjanak 
az egész picik gondozására vonatkozóan. 

A leányok fiatal kora miatt e tárgy tanítójá-
nak nagyon nehéz a helyzete. Természetes, 
hogy a csecsemőápolást tanítónőnek kell taní-
tania, aki ismeri növendékeinek környezetét, 
értelmességi fokát és tudja, hogy lehet velük 
beszélni. A tanításnak ugyanis családias be-
szélgetésnek kell lennie. Az iskolai év végén az 
orvos is segítségére lehet a tanítónőnek és 
pedig úgy, hogy a leányokkal való rövid be-
szélgetésben mintegy összefoglalja a tanítónő 
tanításának eredményeit s rámuta t az anyate j 
nagy fontoságára, a cucli-veszélyeire, a rossz 
tej ártalmasságára, az újszülöttnek szükséges 
gondozásra stb. 

A kapott ismereteket a leányoknak megfelelő 
rendben egy füzetbe kell vezetniök. Ezt a füze-
tet azután magukkal viszik, hogy később hasz-
nát vehessék és anyjuk kezébe is kerülhessen. 

A csecsemőápolás tanulását, ha lehet, b ö l c s ő r 
dék, klinikák, csecsemővédő intézetek látoga-
tása által kell kiegészíteni, mer t az ezekben lá-
tott dolgok sokkal jobban megragadják a nö-
vendékeket és mélyebben vésődnek lelkükbe, 
mint az osztályban hallott vagy könyvből olva-
sott szavak. 

(Manuel Général de l'instruction primaire 
1924. jun. 7.) 

Hírek. 
A Néptanítók Lapjáért. 

— Adományok a Néptanítók Lapja előállí-
tási költségeire: Izr. elemi iskola, Abony, 
50.000, Hübner József 15.000, Domonkos Rózsi, 
Egyed, 80.000 K. 

— Kitüntetett fővárosi igazgató. A pái>a 
Ö Szentsége Kiss Gyula fővárosi elemi iskolai 
igazgatónak a Pro Ecclesia et Pontifice érdem-
keresztet adományozta. A kitüntetett a fővá-
ros Tripolisz nevű kültelkén lévő iskolának az 
igazgatója. A szegény lakosság lelki gondozása, 
anyagi segélyezése érdekében kiváló érdeme-
ket szerzett, amit most a pápa ö Szentsége e 
megérdemelt kitüntetéssel jutalmazott. Folyó 
hó 22-én az egész városrész lakosságának, a fő-
város részéről megjelent Till tanácsnoknak, to-
vábbá a kerület képviselője, Homonnay Tiva-
darnak és számos küldöttségnek a jelenlétében 
ünnepély keretében adta át az érdemkeresztet 
nagy beszéd kíséretében Mészáros István érseki 

MEZET V I A S Z K O T a legmaga 
sabb napi árban vásárol KISS P A L 

BUDAPEST, VII, Wesselényi-u. 1. (Károly-körút sarok, bazárépület.) 
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helynök. A sok-sok üdvözlőbeszéd után a Him-
nusz éneklésével végződött a szép ünnepély. 

— A mohácsi vész négyszázéves évfordulója. 
Hét főpap, huszonhét, zászlósúr, ötszáz fő-
nemes és huszonhétezer vitéz lelte halálát 1526 
augusztus 29-én a „Mohácsi vésznek" ismert 
csatában. Mint Pécsről jelentik, Mohácson moz-
galom indult meg, hogy a híres csata négy-
százéves fordulóját, amely két év múlva, 
1926-ban lesz, méltóképen megülje az ország. Az 
ünnepség rendezésére bizottság alakul, amely-
nek elnökségét a kultuszminiszter vállalta. 
A kultuszminiszter országos jelentőségű emlék-
ünnepet tervez a négyévszázados évfordulóra 
és bevonni igyekszik az akció keretébe a tör-
ténelmi társulatokat. Mint értesülünk, Frigyes 
főherceg a kultuszminiszter kérésére beleegye-
zett, hogy uradalmán ásatásokat végezzenek a 
mohácsi csatában elesett katonák tömegsírjai-
nak napfényrehozása érdekében. Foglalkozik az 
emléknappal a mohácsi róm. kath. hitközség is, 
amely fogadalmi templom építését vette tervbe. 
A fogadalmi templomot a Széchenyi-téren épí-
tik fel. A pályázatot legközelebb ki is í r ják . 

— Siketnémák felvétele. A siketnémák kecs-
keméti intézete az 1924—25. tanévre az első 
osztályba 15 újabb növendéket vesz fel. A si-
ketnémákat a hangos beszédre és közhasznú 
ismeretekre tanít juk, hogy később a maguk 
erejéből tisztességesen meg tudjanak élni. Csak 
7—12. életév közt levő siketnémák vehetők fel. 
Szegény szülők gyermekei ingyenes ellátásban 
részesülnek. Akiknek ily fogyatkozásban szen-
vedő gyermekük van, gyermekük születési-, 
újraoltási-bizonyítványát, az orvosnak a gyer-
mek testi egészségére és képezhetőségére vonat-
kozó bizonyítványát, továbbá a szülő vagyoni 
viszonyairól szóló községi bizonyítványt küld-
jék be: „A siketnémák kecskeméti intézete 
igazgatósága" címre. Az orvosi bizonyítvány-
hoz megfelelő űrlapot készséggel küld az inté-
zet igazgatósága. 

Egyesületi élet. 
Katholikus kántorgyűlés Budapesten. 

A Katholikus Tanítóegyesületek Országos 
Szövetsége f. évi június hó 26-ára országos gyű-
lésre hívta meg a kath. kántortanítóságot, sé-
relmeiknek megvitatására. A kántortanítók 
zsúfolásig megtöltötték a Szent István-Társu-
lat nagytermét. A gyűlésen, amelyen Öveges 
Kálmán elnökölt, a közoktatásüa-yi miniszter 
képviseletében dn\ Mészáros Károly minisz-
teri tanácsos jelent meg. A nemzetgyűlés tag-
jai közül Csík József és Patacsi Dénes kép-
viselők. 

Öveges Kálmán elnöki megnyitójában fel-
sorolta azokat az okokat, sérelmeket, amelyek 
szükségessé tették a gyűlés összehívását, majd 
üdvözölte a kultuszminiszter úr képviseletében 
megjelent dr. Mészáros Károly miniszteri ta-
nácsost és a messze vidékről nagy áldozattal 
feljött kántortanítókat. A lelkesedéssel foga-

dott elnöki megnyitó u tán Blaskó Béla A kán-
tortanítóság és tanítók anyagi és erkölcsi sé-
relmei címen tartott nagy gonddal előkészített 
előadást. A nagy helyesléssel és lelkesedéssé 
fogadott előadás után a következő indítványt 
terjesztette elő: 1. A kántori és tanítói szol-
gálat egymástól teljesen különböző, de egymást 
ki nem záró szolgálat. Különböző voltukat iga-
zolja a külön képesítés, külön választás és kü 
lön cél is. 2. Joga lévén az egyháznak nyil-
vános istenitiszteietet tartani és ehhez szük-
séges személyeket alkalmazni, joga legyen 
meghatározni, hogy mit akar adni a kántor-
nak az egyházi kántori szolgálatért és mit szá-
mít a tanítói munka díjazására. 3. Mivel kán-
tori munkát a tanítás hivatalos ideje alatt vé-
gezni nem lehet, tehát a kántori és tanítói köte-
lességet a fennálló viszonyok teljesen szétválasz-
tották, választassák külön a kántori és tanítói ja-
vadalom is. 4. Állapítsa meg egy bizottság, mely 
áll az egyház képviselőjéből, a mindenkori ja-
vadalmasból, az állam kiküldöttéből és fenn-
tartó hatóság képviselőjéből, külön a kántori 
és külön a tanítói javadalmakat. '5. Vegyenek 
fel külön kántori és külön a tanítói javada-
lomról javadalmi jegyzőkönyveket, a kántori 
javadalmi jegyzőkönyvekről fölvett díjlevél 
tisztán az egyházmegyei hivatalba, a tanítói 
javadalmi jegyzőkönyv és díjlevél az egyház-
megyei hivatalon kívül a vármegyei közigaz-
gatási bizottsághoz jóváhagyás végett. 6. A 
külön fölvett javadalmi jegyzőkönyvben föl-
vett kántori javadalomból semmi se legyen ta-
nítói fizetésnek számítható. 7. A javadalmi 
jegyzőkönyvekbe azok az összegek kerüljenek 
bele, amelyek tényleg megvannak, elavult és 
senki által nem fizetett összegek kihagyandók 
és javadalmi tételt nem képezhetnek. 8. Azok 
az egyezségek, melyeket a kántorfc§,iu'tó a ja-
vadalom biztosítására az iskolafenntartóval 
köt, ha azt a felsőbb hatóság jóváhagyta, föl-
tétlenül elismerendők, és a régi tétel lehagyá-
sával iktatandók a javadalmi jegyzőkönyvbe. 
9. A fizetési egységek megállapításánál csak az 
egyezségi összegek jöhetnek számításba. 10. A 
tanítói fizetés terménybeli járandóságait, il-
letve azok mindenkori pénzértékét fizesse be az 
iskolafenntartó az állampénztárba és a tanító 
onnan havi előleges részletekben kapja nyug-
tájára . 11. A kántori járndóságok közigazga-
tási úton hathatósan biztosítandók. 

Az indítványhoz többen hozzászóltak s kí-
vánták a kedvezményes vasúti jegyek meg-
adását, a tisztviselői betegsegélyző alanba való 
fölvételt, a hadviseltek pótlékának kiutalását, 
a cselédpárbér rendezését, a mellékilletményel-
valorizálását, a kántori javadalomnak a taní-
tóitól való szétválasztását, az értékegységek 
megállapításánál az érdekelt tanító meghall-
gatását, a járandóságoknak az állam nénztár 
ú t ján _ való késedelem nélküli kiutalását, a 
stólajárandóságok aranyparitáson való megál-
lapítását, az ismétlőiskolai tanítás külön díja-
zását, a szerzetesrendi és uradalmi tanítóknak 
a más iskoláknál működő tanítókkal való 
egyenlő díjazását stb. 

A vita közben felszólaltak Csík József és Pa-
taesi Dénes nemzetgyűlési képviselők, akik 
ígéretet tettek a tanítók sérelmeinek a parla-
mentben való szóvátételére. 

A vita befejezése u tán dr. Mészáros Károly 
kultuszminiszteri tanácsos szólt a tanítókhoz. 
Reflektálva a felhozott sérelmekre, biztosította 
a kath. kántortanítókat a kultuszminiszter jó-
indulatáról. Ígéretet tett, hogy maga is vizs-
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gálát alá veszi a felhozott sérelmeket s min-
den lehetőt el fog követni, hogy a sérelmek 
az ország anyagi helyzetének figyelembevétele 
mellett orvosolíassanak. 

A kath. kántortanítóság nagy megnyugvás-
sal vette dr. Mészáros Károly kijelentéseit s 
lelkesen megéljenezte. 

Az indítványokat a nagygyűlés egyhangú-
lag elfogadta és felhatalmazta az elnökséget, 
hogy azok valóraválása érdekében haladék-
talanul já r jon el az illetékes tényezőknél. 

öveges Kálmán köszönő, és zárószavai után 
a Himnusz éneklésével fejeződött be a gyűlés. 

A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja f. 
évi július hó 7-én hétfőn délelőtt 8 órakor 
tar t ja Budapesten a Tanítók Ferenc József 
Háza nagytermében (VIII, Szentkirályi-u. 47.) 
országos osztóbizottsági és folytatólagosan 9 
órakor XLIX. rendes közgyűlését. Az országos 
osztó bizottság gyűlésének tárgyai : 1. A juta-
lom- és segélydíjak odaítélése. 2. Az árvaneve-
lési segélyek odaítélése. 3. Felvétel a budapesti 
Tanítók Házába. — A közgyűlés tárgyai : 
1. Megnyitó. 2. Évi jelentés. 3. Zárószámadások. 
4. Költségvetések: a) Tanítók Háza, b) Eötvös-
alap. 5. Köztartási díj, tagdíj. 6. Az osztóbizott-
ság határozatainak bemutatása. 7. Választá-
sok: a) Tiszteletbeli elnök, b) Eészleges tiszt-
újítás. 8. Indítványok. Budapest, 1924 június hó. 
Rákos István s. k., kir. tan., elnök, Háros An-
tal s. k., főtitkár. • 

A „KANSz" elemi iskolák stb. csoportja 
Galla Endre elnöklete alatt folyó évi június hó 
12-én rendes havi választmán*yi ülést tartott . 
Elnök ismertette a Szövetség vezetőségének az 
aranyalapon való illetményrendezés kérdésé-
ben a kormánnyal lefolytatott tárgyalásainak 
eddigi eredményét, úgyszintén a csoport elnök-
ségének a fontosabb függőben lévő tanítói kér-
desek, különösen pedig a VII . fizetési osztály 
magasabb fokozatainak betöltése és a nem 
állami tanítókra vonatkozólag az előléptetések 
foganatosítása tárgyában illetékes helyeken 
tett lépéseit. 

Csontea Győző főtitkár a fizetésrendezési ter-
vezet részleteit ismertetve megemlíti, hogy el-
tekintve attól, hogy a június végével megszűnő 
kedvezmények folytán különösen a kisebb ka-
tegóriák ú j fizetésként legjobb esetben és leg-
feljebb annyit fognak kapni, mint amennyi 
illetményt, illetve javadalmat ezidő szerint él-
veznek, sérelmesnek tart ja, hogy a VIII. fiz. 
osztály fokozatai épp úgy vannak megálla-
pítva, mint a IX. fiz. osztályé, holott békében a 
két osztály fokozatai különbözők voltak, to-
vábbá, hogy a VI. fiz. osztály részére a béke-
beli fiztésnek nagyobb °/o-a van megállapítva, 
mint a VIII. és VII. fizetési osztályok egyes 
fokozataiban. 

A nem állami tani toknak a VII. fiz. osztályba 

való besorolása azért késik, mert egyes ható-
ságok a javaslatot még mindig nem terjesztet-
ték fel. A sürgetések kimentek. Az igényjogo-
sultak előléptetése most már 4—5 héten belül 
feltétlenül meglesz. Az előléptetésnek 1923 ok-
tóber l - re visszamenő hatálya van, így az idő-
közben nyugdíjazottak is figyelembe jöhetnek. 

Főt i tkár jelentést tet t a vidéki szervezkedés 
ügyéről, amely örvendetesen halad előre. Újab-
ban Gyulán, Kaposvárott, Esztergomban és 
Hartán alakult a csoportnak helyi választ-
mánya. Az elnökség Pest megyében több járás-
közi gyűlésen vett részt, miáltal kapcsolatot 
talált a nehezebben hozzáférhető állomáshelye-
ken lévő kartársakkal is. * 

A nyugdíjtörvény módosítása végre a nem-
zetgyűlés előtt van tárgyalás céljából. Remél-
hetőleg a legrövidebb időn belül törvényerőre 
fog emelkedni s ezzel a tanítóság ismét egy 
nagy lépéssel fog előrejutni kitűzött céljai felé. 

A Szövetség elnöksége kiadta a csoportnak 
tárgyalás és észrevételeinek megtétele végett a 
közszolgálati alkalmazottak összességét érintő 
szolgálati szabályzat törvénytervezetét. 

Ottó Károly, az orsz. tanítói szakkör elnöke je-
lentette, hogy a mindsűrűbben felmerült pana-
szok hatása alatt a kir. tanfelügyelőség előter-
jesztésére és a tanítói szakkörnek közbenjárá-
sára Pest vármegye közig, bizottsága a törzs-
könyvvezetők díjazását aranyalapon rendezte, 
és pedig visszamenőleg és a viszonyoknak tel-
jesen megfelelő és kielégítő mértékben. Az ér-
dekelt kartársak ezen konkrét esetre való hi-
vatkozással jó lesz, ha sa já t vármegyéjükben 
szintén szorgalmazzák a törzskönyvvezetői dí-
jak mielőbbi szabályozását. 

Főt i tkár végül a tagdíjak pontos fizetésére 
hívta fel a figyelmet és a további szervezkedés 
sikere és a csoport eredményes működése szem-
pontjából ismét követésre ajánlotta egyes 
buzgó tantestületek azon példáját, hogy a kü-
lönféle iskolai ünnepélyek, továbbá hangverse-
nyek, matinék stb. jövedelméből egy részt a 
csoport rendelkezési ós „Máthé" segélyalapja 
javára ajaxJották fel s ezzel a csoportnak 
anyagi helyzetét jelentékenyen alátámasztották 
ós lehetővé tették rendkívüli esetekben egyes 
kartársaknak a megsegítését. 

Elnök bejelentette, hogy a csoport legköze-
lebbi választmányi ülését szeptember hónapban 
tartja, szükség esetén azonban rendkívüli 
ülésre fog összehivatni. 

Gazdasági szaktanítók országos gyűlése. Mi-
óta testvérintézetünk, a gazdasági népiskola, 
különvált lapunktól, azóta keveset hallottunk 
róla. Most kapjuk az értesítést, hogy június hó 
10-én Budapesten a Tanítók Házában megtar-
tották t isztújí tó közgyűlésüket. Két értékes elő-
adás hangzott el; az egyiket dr. Vantsó Gyxda, 
a magyar gazdaszövetség igazgatója tar tot ta 
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„Gyakorlati agrárpolit ika" címen. Lényege, 
hogy Magyarország sorsát a szakszerű, gyakor-
lati gazdálkodás van hivatva előmozdítani. A 
másikat Farkas Gyula békési gazdasági iskolai 
igazgató tartotta „A gazdasági iskola múltja, 
jelene és jövője" címen, ennek alapján indítvá-
nyozta, mit el is fogadtak, hogy az önálló gaz-
dasági népiskolában a tanítás mindennapos 
legyen és október 1-től szeptember 30-ig tart-
son. Ezután megtartották a tisztít jítást, mely-
nek eredményeképen elnök lett: Farkas Gyula, 
alelnök: Helyes Pál, t i tkár: Király Ferenc, 
jegyző: Belle Lajos, pénztáros: Gajda Gyula, 
szerkesztő: Brózik Dezső. Választmányi tagok 
lettek: Dr. Beznek Mihály, Rádly Lajos, K. 
Molnár Jenő, Brenner József, Riedelmajer Já-
nos, Fedora D. Sándor, Rádly Lajosné, Milten-
berg Karola, Lévay Irén, Kalmár Géza, Szabó 
Jenő, Kurdy Sándor, Haraszty Sándor, Károlyi 
László, Vásárhelyi Sándor, Török Béla. Dél-
után tanulmányi kiránduláson voltak a magyar 
kir. gyógynövénytermelő és kísérleti telepen. 

A Mosonvármegyei Általános Tanító-Egye-
sület június hó 14-én tartotta Mosonban tavaszi 
közgyűlését, melyen az egyesített vármegye 
kir. tanfelügyelőjének képviseletében megjelent 
Farkas kerületi népművelési t i tkár. A vendé-
gek közt helyét foglalt Simon Lajos, az Orszá-
gos Szövetség tb. elnöke és főtitkára, a Gár-
donyi Irodalmi Társaság elnöke, Benedek Vince 
győri nyug. igazgató-tanító, Kiss Samu, a győri 
tanítóegyesület elnöke. A közgyűlést Weltler 
János elnök üdvözlő szavai nyitották meg, 
melynek végeztével rámutatott a r ra a fontos 
tényezőre az újraépítés munkájában, mely az 
iskola és tanító munkájának fontosságában 
van. Beszámolt az egyesület és az Országos 
Szövetség munkájáról . A vendégek részéről el-
hangzott köszönő és a jövő reményébe vetett 
rendületlen hitnek tanújelét adó szavak u tán 
Láng Ferenc mosoni állami tanító, az egyesü-
let pénztárosa ta r to t t előadást a kultúra fej-
lesztéséről. Ismertette azokat a módokat és esz-
közöket, melyekkel az általános műveltség 
színvonala emelhető. Ennek elérésére sürgette 
a nyolc osztályú népiskola felállítását, a tan-
kötelezettség szigorú ellenőrzését, az analfabé-
ták kényszerű oktatásban való részesítését, a 
tanítók megfelelő díjazásával, továbbá a kul-
túrádé kivetését és a népházak megteremtését. 
Követelte, hogy a tanító hivatalból tagja le-
gyen a községi képviselőtestületnek. Simon 
Lajos a tanítóegyesületek egységes működésé-
ről és a tanítók szövetségházának megteremté-
séről tartott értékes előadást, melynek nyomán 
a megye tanítósága 400.000 koronát gyűjtöt t 
össze a fenti célra. Timaffy Endre mosoni ál-
lami tanító, egyesületi főjegyző, az iskolázta-
tási kötelesség teljesítésének biztosításáról 
szóló törvénnyel foglalkozott előadásában. Meg-

jelölte azokat a pontokat, melyek a gyakorlati 
életben változtatásokra szorulnak s erre vonat-
kozólag határozati javaslatot nyújtot t be. Hál-
ler János mosoni állami tanító, egyesületi al-
elnök, a Gárdonyi Irodalmi Társaságot ismer-
tette, annak keletkezésével, rámutatva annak 
áldásos működésére. A társaság által kiadott 
lapok támogatására, terjesztésére hívta fel a 
kartársak figyelmét. A számadás és felment-
vény megadásával kapcsolatban Kemény János 
magyaróvári állami igazgató-tanító indítvá-
nyára a tagsági díj két aranykoronában lett 
megállapítva. A közgyűlés egyik kimagasló 
pontja volt a díszoklevelek átadása. A közgyű-
lés tiszteletbeli tagjaivá választotta kiváló ér-
demeiknél fogva Rákos István kir. tanácsost, 
Simon Lajost, az Országos Szövetség főtitká-
rát és Dezső Lipót kir. tanfelügyelőt Az elnök 
magasszárnyalású beszéd kíséretében adta á t a 
díszokleveleket. A középiskolai íiúinternátus és 
a kántortanítók sérelmeinek megvitatása után 
a közgyűlés a Himnusz eléneklésével véget ért. 

A kenderesi esperesi kerület (Eger egyházm.) 
június hó 10-én tartotta gyűlését Fegyverne-
ken. A szentmise után a kerület tanítósága 
a gyűlésterembe vonult. 

Hegyessi Béla esperes, kenderesi plébános 
emelkedett szavakkal üdvözölte a megjelent ta-
nítóságot, lelkészeket és vendégeket. A katho-
likus iskola jelentőségét fejtegette. 

A kerület tanítósága elnöknek Pafféry Ist-
ván fegyverneki, pénztárosnak Rédey Vendel 
fegyverneki, jegyzőnek Vágó Imre kenderesi 
tanítókat választotta meg. 

Pafféry I s tván „Társadalom és iskola" címen 
tartalmas és nagy figyelemmel hallgatott fel-
olvasást tartot t . Ezután Rédey Vendel „A ta-
nítók anyagi helyzetéről" . olvasott fel. 

A kerület tanítósága több határozati javas-
latot fogadott el. 

A gyűlés 7«1 órakor a Himnusz eléneklésével 
ért véget. (Vágó, ker. jző.) 

Komárom vármegye Általános Tanítóegyesü-
lete folyó évi június hó 5-én Komáromújváros-
ban a Polgári- és Vasutas-kör nagytermében 
rendes évi közgyűlését tartotta, mely délelőtt 
tíz órakor kezdődött. Kotucs János bábolna-
pusztai áll. ménesintézeti elemi iskolai igaz-
gató az egyesület elnöke Molnár József kir. 
tanfelügyelőt, meg Csorba Ödönt, a Magyaror-
szági Tanítók Országos Szövetségének titká-
rát meleghangon üdvözölte, majd megnyitó be-
szédében lelkesedéssel hívta fel a tanítóságot, 
hogy szólaljon meg, szava, érvelése legyen irá-
nyító a nemzetnevelésben, mert az államhata-
lom, a sa j tó a közművelődési- és társadalmi 
egyesületek becsületes törekvéseit csak az a 
működés ju t t a t j a diadalra, mit a hivatásának 
élő tanító tevékenységi körében kifejt. A ta-

Igazgató: f n u Á i 1 u m < 9 A ^ 9 n A f l B 9 B Rendszeres elemi és IV. középe 
T E l f Z T i v - s f isk. oktatás testileg gyengén 

Zugliget, Remete-út 18. O y e r m e k s i a s i i l ó r l y i i i velhető gyermekek részére. 



17—18. szám. Néptaiiítók Lapja 17 

nító formálja azokat a kisded szíveket, agyakat, 
miknek dobbanásai és gondolatai fogják egy-
kor bélyegüket reányomni hazánk jövő arcu-
latjára. Bizonyítja, hogy az iskola a magyar 
jövő műhelye, melynek kovácsa a magyar 
tanító, kinek ideális lelkén egy percre sem ve-
het erőt a csüggedés, egy percre sem hagyja 
el a nemzet jövőjében való rendíthetetlen hite. 
Hisz a nevelés nagy hatalmában, erejében, 
mellyel ú j r a fölemelhetjük porba súj tot t nem-
zetünket. Ezért a jövőért mi magyar tanítók 
kitartóan fogunk munkálkodni, annak a remé-
nyében a közgyűlést megnyitotta. 

Ezután Csorba Ödön az országos szövetség 
t i tkára szép beszéddel vázolta, hogy a tanító-
egyesületeket magába foglaló Magyarországi 
Tanítók Országos Szövetségében olyan egysé-
get kell teremtenünk, mellyel legjobban szol-
gálhatjuk a nagy nemzeti cél érdekeit. 

Elnök ezután bejelenti, hogy a 65 tatabányai 
tanító közül csak kettő jelent meg közgyűlé-
sünkön, mert a bányatársulat nem adott enge-
délyt tanítóinak arra, hogy a közgyűlésen meg-
jelenjenek. A fuvarköltséget és napidí jat is 
megtagadta. Majd elnök kérésére Molnár Jó-
zsef kir. tanfelügyelő előadja hogy amint tudo-
mására jutott a tatabányai tanítókon esett sé-
relem, azonnal megkereste a bányaigazgatósá-
got, honnan azt a választ kapta, hogy a bánya-
társulat mint magániskola tulajdonosa nem 
érzi magát erre kötelezettnek. A közgyűlés egy-
hangú határozattal kimondta, hogy a legerélye-
sebben tiltakozik a bányatársulatnak, mint 
iskolafenntartónak önkényes eljárása ellen. 
Felkéri a kir. tanfelügyelőt, valamint a Ma-
gyarországi Tanítóegyesületek Országos Szö-
vetségét, hogy a vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztériumnál sürgősen kérje a tanítóságon 
esett sérelem gyökeres orvoslását. Ugyancsak 
felszólítja az ország összes tanítóegyesületeit 
tiltakozásra. 

Ezután következett az évi jelentés, a pénztári 
számadások és felmentvények, a költségelő-
irányzat tárgyalása. Utána „Nemzetnevelés" 
címmel Jeney Gyula tatabányai tanító tar tot t 
értékes felolvasást. Majd néhány indítvány 
után az elnök záró szavaival a közgyűlés vé-
get ért. Ezután a Néptanítók Lapja segélyezé-
sére 204.000 K-t gyűjtöttek s rendeltetési he-
lyére juttatták. 

Irodalom. 
A Közművelődés című folyóirat folyó évi 5. 

száma dr. Czakó Elemér szerkesztésében most 
jelent meg. Ez az előkelő folyóirat elsőisorban 
a magyar lelket akarja ellátni olyan ismere-
tekkel, amelyek elősegítik a közös nemzeti mű-
veltség megalkotását. Ebben a számban Her-
czeg Ferencnek a magyarság „kulturális fölé-
nyéi rő l , dr. Fodor Ferencnek a cserkészmoz-

galomról, Szádeczky-Kardoss Elemérnek föld-
tani föladatokról, gróf Apponyi Albertnek a 
magyar alkotmány fejlődéséről és dr. Kupcsay 
Feliciánnak a jó és rossz könyvekről í r t kitűnő 
tanulmányait olvashatjuk. 

Credo! A Credo férfiegylet hivatalos lapja 
ismét gazdag tartalommal jelent meg Böle Kor-
nél szentdomonkosrendi atya gondos szerkesz-
tésében. A füzetben találjuk a többi értékes 
cikk között egyik kitűnő tanító-írónknak, Fmta 
Sándornak, a cikkét „Názáretben" címmel. Elő-
fizetési ár 12.000 K. Szerkesztőség és kiadóhiva-
tal: Budapest, VII, Szent-Domonkos-utca 3. sz. 

Hogy neveld föl gyermeked? Versben mondja 
el a kitűnő poéta: Feleki Sándor budapesti 
VII. kerületi főorvos. Csengő-bongó versikék 
ezek és arról szólanak, hogy milyen legyen a 
csecsemő ágya, mi legyen abban; milyen le-
gyen a szoba, a ruházat, a fürdő, a levegő, a 
játék, a táplálék, a szoptatás. Ennek a kis fü-
zetnek minden szülői házban ott kellene lenni. 
Oly szépek a versikék és oly tanulságosak, 
hogy a szülők örömmel forgathatják. 

Tanítók tanácsadója. 
A középiskolai I. oszt. felvételi vizsgálatok és 
a középiskolai beiratások idejének megálla-

pítása. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

49.891/1924. V. szám alatt elrendelte, hogy a 
középiskola I. osztályába beiratkozni óhajtó 
tanulók jelentkezése, az I. oszt. felvételi írás-
beli és szóbeli vizsgálatok megejtése, eredmé-
nyeinek kihirdetése s a felveeendő tanulók be-
iratása az iskolai év végén, június hó utolsó 
nyolc napján történjék. 

A középiskolák II—VIII. osztályaiba való 
beiratások június hó 30-tól július hó 3-ig ter-
jedő időben tartandók. 

Kivételesen a kellően indokolt esetekben I. 
oszt. felvételi vizsgálatok, valamint beiratások 
úgy az első, mint a többi osztályokban az is-
kolai év elején is tarthatók, melyeknek idejét 
a tankerületi kir. főigazgató állapítja meg. 

A polgári iskolák Rendtartása. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

106.000/1923. VI. szám alatt kiadta a polgári is-
kolai Rendtartást. A most kibocsátott Bend-
tartás figyelembe veszi a Leányközépiskolák 
Szervezetét és Rendtartását, valamint a Ma-
gyarországi Középiskolák Rendtartását, kiegé-
szítve az 1912 óta kiadott rendelkezésekkel, az 
újabb pedagógiai és didaktikai fölfogásokkal 
és az ez ügyben meghallgatott gyakorlati tan-
férfiak hozzászólásaival. 

A Rendtartásban két vezető szempont érvé-
nyesül, az egyik az, hogy amennyire a gyakor-

_ _ _ * és idegbajokat fájdalommentesen gyógyít, modern sugaras és villamos 
• C l I R J B A eljárásaival Dr. RÉH BÉLA ELEKTROMÁGNESES GYÓGYINTÉZETE, 
K B i . 1 l l í l L X ^ Budapest, VII., Vilma királynő-út 13. Telefon: József 26—24. 

Kérjen Ingyenes IsmertetőtI Tanltó-csaiádoknak engedmény 
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lati irányú általános művelteéget nyúj tó pol-
gári iskola és a középiskola hivatása közötti 
eltérések dacára lehetséges, a polgári iskola 
négy osztályának vezetése, fegyelmi és tanul-
mányi rendje, a tanári értekezletek, az évvégi 
összefoglalások, a javító- és pótlóvizsgálatok, 
az iskolai év bezárása, az évi Értesítő és az 
igazgatói zárójelentés tekintetében a közép-
iskolák alsó négy osztályával azonos szabályo-
zást nyerjen. A másik szempont követésével a 
Rendtartás megjelöl és felsorol minden lehető 
eszközt és módot a r ra nézve, hogy a polgári 
iskolákban a nevelőoktatás színvonala emel-
kedjék. Különösen a Tanulmányi ügyekről 
szóló IV. és a Magánvizsgálatok kérdését tár-
gyaló VII. fejezet mutatnak reá az igazgatók 
és tanárok komoly kötelességeire, melynek lel-
kes és ügybuzgó teljesítésével csak mélyíthetik 
ezen jelentős rendeltetésű iskola munkájának 
hatását. 

A magánvizsgálatoknak ezúttal bizonyos 
mértékben újból szabályozott rendszere, az el-
járás egyszerűsítésén kívül, azt célozza, hogy 
azok komolysága kellően biztosíttassék. 

A Rendtartás függeléke felsorolja azokat a 
nyomtatványmintákat, melyek használását a 
miniszter az állami polgári fiú- és leányisko-
lákban kötelezően elrendelte. 

A rendtartás 1924 július hó 1-én lép életbe, 
egyes példányai a kir. m. tudományegyetemi 
nyomdában szerezhetők be. 

A középiskoláról szóló 1924. évi XI. t.-c. végre-
hajtása. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az 1924. évi XI. t.-c. 20. $-ában nyert felhatal-
mazás alapján 52.846/1924. V. sz. alat t rendele-
tet adott ki, amelyet a következőkben ismer-
tetünk : 

1. A középiskola feladata. 
Az 1924. évi XI. t.-c. 1. §-a értelmében az 1883. 

évi XXX. t.-c. 1. §-ától eltérően a középiskolá-
nak az a feladata, hogy a tanulót vallásos ala-
pon erkölcsös polgárrá nevelje, hazafias szel-
lemben magasabb általános műveltséghez jut-
tassa és a felsőbb tanulmányokhoz szükséges 
szellemi munkára képessé tegye. 

A törvény tehát homloktérbe ál l í t ja a közép-
iskola nevelő feladatát. Tekintettel arra, hogy 
a világháború hosszú időtartamából folyt ba-
jok, a forradalom és a kommün az i f júság lel-
két sem hagyta egészen érintetlenül, nyomaté-
kosan felhívom a tanári testületeket arra, hogy 
az i f júság szellemi kiművelésével párhuzamo-
san és kapcsolatban a gondjaikra bízott i f j aka t 
vallásos alapon erkölcsös, jellemes, hazafias 
érzésű és helyes világnézettél bíró honpolgá-
rokká neveljék. 

2. A törvény életbeléptetésének ideje. 
Az ú j tanterv az 1924/25. tanévben csak az 

I. osztályban lép életbe. Egyidejűleg azonban 
elrendelte a miniszter, hogy a gimnáziumok V. 
osztályában a görögpótló tárgyak beszünteten-

dők. Ezzel szemben a görög nyelv tanulása 
minden V. osztályú tanulóra nézve kötelezővé 
válik. Ezzel kapcsolatban a gimnázium V. osz-
tályába beállítandó heti két órával az ingyenes 
szabadkézi ra jz olyképen, hogy az a két óra a 
rajztanárok kötelező heti óraszámába beszá-
míttassák. 

Az ú j tantervet, a középiskolák fajait , vala-
mint azt, hogy az egyes reálgimnáziumokban 
mely idegen nyelv taníttassák, később fogom 
közzétenni. 
3. Felmentés a rendes tárgyak tanulása alól. 

A testgyakorlás, illetőleg a rajz technikai 
része alól való felmentést csak teljesen meg-
okolt esetekben javasolják, illetőleg adják meg. 
A testgyakorlás alól való felmentés részleges 
is lehet, például a szertornázás vagy az ugráe-
futás alól való felmentés. 

4. Javítóvizsgálalok. Az osztályismétlés 
jogának megvonása. 

Az egy tárgyból elégtelen osztályzatot nyert 
tanuló az ú j törvény 9. §-a értelmében jogosítva 
van a javítóvizsgálat letevésére. A két tárgy-
ból elégtelen osztályzatot nyert tanuló a tör-
vény értelmében csak rendkívüli esetben bo-
csátható javítóvizsgálatra. A javítóVizsgálat-
nak más középiskolában való letevése ahhoz a 
föltételhez kötendő, hogy az illető tanuló tanul-
mányait abban a középiskolában folytassa, 
amelyben a javítóvizsgálatot letette. 

Attól a tanulótól, aki négynél több tárgyból 
elégtelen osztályzatot kapott, az osztály ismét-
lésének kedvezményét a tanártestület javasla-
tá ra a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter, illetőleg az iskola főhatósága megvonhatja. 

5. Pótlóvizsgálatok. 
Ha valamely tanuló a szorgalmi idő jelenté-

kenyebb részét önhibáján kívül elmulasztotta 
és így a tanári testületnek nem volt módjában 
arról meggyőződnie, hogy az illető tanuló a ta-
nulmányi anyagot kellőképen elsajátította-e, 
akkor a tanári testület az ily tanulót a követ-
kező tanév elején tartandó pótlóviasgára uta-
sítja. 

6. Átlépés egyik középiskolából a másikba, 
átlépés polgári iskolából vagy szakiskolából 

középiskolába. 
Az átlépés alkalmával teendő különbözeti fel-

vételi vizsgálatoknak tananyagát a miniszter 
az ú j tanterv megjelenése u tán fogja közaé-
tétetni. 

Az a megszorítás, hogy a polgári iskola V. 
vagy VI. osztályából átlépni kívánó tanulók a 
középiskolák V., illetőleg VI. osztályú tananya-
gából rendszeres magánvizsgálatot tartozziak 
tenni, megszűnik. 

A szakiskolákból való átlépésnél általános 
elvül követendő, hogy a középiskolának csak 
abba az osztályába lehet átlépni, amelybe a fel-
vételhez annyi tanévi tanulmány szükséges, 
mint amennyit az átlépni kívánó tanuló való-
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ban végzett. Ha például egy tanuló elvégezte 
a középiskola vagy polgári iskola I—IV. és 
valamely középfokú szakiskola I. osztályát (év-
folyamát), az a megfelelő különbözeti felvételi 
vizsgálat alapján a középiskola VI. osztályába 
vehető fel, ha egyébként kor tekintetében meg-
felel. A szakiskolából középiskolába átlépni kí-
vánó felvételi vizsgálatának különbözeti tan-
anyagát esetről-esetre az a tanári testület álla-
pí t ja meg és terjeszti föl jóváhagyás végett a 
tankerületi kir. főigazgatóhoz, amely tanári 
testület előtt az illető tanuló vizsgázni fog. 

A külföldi középiskolákból hazai középisko-
lába való átlépéshez szükséges engedély meg-
adását — az elszakított területen működő kö-
zépiskolákból magyarorsági középiskolába át-
lépő tanulók kivételével — a miniszter úr to-
vábbra is magának ta r t j a fenn. 

7. Tanárok heti óraszáma. Mellékfoglalkozás. 
A törvény a középiskolai igazgatókat a r ra 

kötelezi, hogy legalább heti három órában ta-
nítsanak. Ez azért történt, mert pedagógiai 
szempontból feltétlenül szükséges, hogy az 
igazgató is aktív részt vegyen a tanítás mun-
kájában. Viszont az igazgatók maximális heti 
óraszámának tízről nyolcra való leszállítása 
azért történt, hogy az igazgatóknak elegendő 
idejük legyen a hospitálásra, amely nélkül az 
iskolának helyes szellemi vezetése el sem kép-
zelhető. 

Az igazgatóhelyettesi intézmény továbbra is 
megmarad. 

A tanári mellékfoglalkozások engedélyezésé-
nek jogát az 1923. évi 136.643. V. számú rende-
letem 3. pontjában megállapított korlátozással 
a tankerületi kir. főigazgatókra ruházom át. 

8. Nyilvános összefoglalások. 
Az eddigi rendtől eltérően ezentúl a VIII. 

osztályban is csak nyilvános összefoglalások 
tartandók osztályvizsgálatok helyett, és pedig 
május hó 10. és 15-ike között. 

9. Egységes jogosítás. Előismeretek pótlása. 
Mivel a törvény 10. §-a értelmében a közép-

iskolai érettségi vizsgálatok sikeres letétele 
valamennyi főiskolába rendes hallgatóként való 
belépésre jogosít, már a folyó tanév végén ki-
adandó érettségi bizonyítványok záradéka en-
nek megfelelően lesz megállapítandó. Az egy-
séges jogosítás következtében a latin- és görög-
nyelvi kiegészítő érettségi vizsgálatok általá-
nosságban fölöslegesekké válnak. Átmenetileg 
latina, illetőleg görögnyelvi kiegészítő érettségi 
vizsgálatot tehetnek azok a főiskolai hallgatók, 
akiktől ezt a főiskola tanulmányaik folytatása 
végett megköveteli. 

10. A tanulók osztálylétszáma. 
A törvény 17. §-a értelmében a tanulók lét-

száma osztályonként nem lehet több hatvan-
nál. Az iskolafenntartók ezt a számot fokoza-
tosan csökkenteni kötelesek, úgyhogy a tör-
vény életbeléptetésétől számított 10 évi előké-
születi idő elteltével magyar középiskolában a 

tanulók létszáma osztályonként nem haladhat ja 
meg a negyvenet. 

% 
11. A Középiskolai Rendtartásra vonatkozó 

átmeneti intézkedés. 
A miniszter ú r addig is, amíg a Középiskolai 

Rendtartás az ú j törvénynek megfelelően mó-
dosítható lesz, a Rendtartásnak mindazon in-
tézkedéseit, amelyek az 1924. évi XI. törvény-
cikkel ellentétben állanak, hatályon kívül 
helyezi. 

12. A rendelet életbeléptetése. 
A rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 

Kis Albert, Kunhegyes. Államsegélyügye 
43.419/1924. sz. alat t elintézés alatt áll. 

Kausicz Károly. Ügye 5280/1924. sz. a la t t el-
intézés alat t áll. 

Schmall Lajos ig.-tanító. Tudnunk kell azt is, 
hogy hol működött s melyik lakbérosztályba 
tartozik. 

Waitz József, Csávoly. Kísérje figyelemmel 
lapunkat. 

G. I. ref. tcmító. Ha rendszeresített állásban 
működött s azt okmányaival igazolni is tudja , 
beszámítják. Kér je a figyelmen kívül hagyott 
évek beszámítását, de jó volna tudni, hogy 
mely éveket nem számították be. 

Derhán József, Duka. 3111/923. k. i. t. sz. a la t t 
kérvénye nem érkezett be sem a Vkm. iktató-
jába, sem az illetékes ügyosztályban nem ta-
lálják. 

Kántor Béla, Veszprém. Egy azonos nevű or-
vos címét tud juk , aki VII, Szövetség-u. 14/16. 
sz. alatt lakik. Nem tudjuk azonban, hogy ő-e 
az, akit keres. 

Bálint Géza, Gyüd. Megsürgettük, gyors el-
intézését megígérték. Száma: 52.729/924. 

Hivatalos rész. 
KÖZLEMÉNYEK. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter: 
Őszinte elismerését és köszönetét nyilvání-

totta: a kiskundorozsmai „Hangya Szövetkezet 
Vezetőségének" az ottani állami elemi népis-
kola szegénysorsú tanulói részére az 1924. évi 
május havában tett 1,621.9505 K értékű adomá-
nyáért, Sárközy György, Somogy vármegye 
főispánjának, aki a kisasszondi ref. elemi is-
kola részére 1260 négyszögöl kiterjedésű, 10 
(Tíz) millió korona értékű telket adományo-
zott, a Takarékpénztárak és Bankok Egyesü-
lete elnökségének azért az elhatározásáért, 
hogy ebben az évben is a középosztályhoz tar-
tozó 500 elemi iskolai fővárosi tanulót, feleke-
zeti és nemre való tekintet nélkül, a Balaton 
mentén nyaral tat . 

Felelős szerkesztő: Körösi Henrik. 
Segédszerkesztők: 

Moravitz Lajos és Berwaldszhv Kálmán. 
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P Á L Y Á Z AT O K 
E rovat alatt közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

A balatonfüredi állami Erzsébet-Szeretet-
házban 1924/25. évre 20 ingyenes növendék fog 
felvétetni. 

A Szeretetházban hatosztályú elemi iskola 
van, amely fölé három évfolyamú alsófokú 
gazdasági ismétlő iskola van szervezve. A ne-
velés végcélja a gazdasági életpályára való 
felnevelés. Miután az intézet a gazdasági szak-
képzésről jogosítványokat nem adhat, a vég-
zett növendékek csak mint gazdasági munká-
sok helyezkedhetnek el a gazdasági életpályá-
kon. Érdemes növendékek más intézetekben 
különleges i rányú kiképeztetésük végett to-
vább neveltetnek kertész-, méhész-, tejgazda-
sági-, szőlőkertész-, pincészeti stb. munká-
sokká. Ipari pályákra tanoncok nem helyez-
tetnek ki. Az úgynevezett értelmességi pá-
lyákra való neveléshez az intézetnek anyagi 
módja nincs. 

Felvételre kerülnek elsősorban oly teljesen 
elhagyatott 6—12 éves fiúnövendékek, kiknek 
hozzátartozójuk nincs, vagy akik eddigi kör-
nyezetükben a züllés veszélyének vannak ki-
téve. Másodsorban tekintetbe jönnek olyan 
teljes- vagy félárvák, akik az intézeti neve-
lésre, teljes vagyontaianságuk miatt, reá van-
nak utalva. 

A felvételt az intézet igazgatóságának ja-
vaslata a lapján a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter ú r eszközli. Felvétel rendszerint 
csak egyszer, augusztus hó folyamán történik 
és a növendékek szeptember hó l-ig tartoz-
nak jelentkezni. Ruházati és egyéb felszere-
lésről a gyermek hozzátartozóinak, illetve 
pártfogóinak (község, jótékony egyesületek 
stb.) kell gondoskodniok. 

A felvételi kérvényeket a vallás, és közokta-
tásügyi miniszter úrhoz kell címezni és az 
alább megjelölt okmányokkal felszerelve az 
intézet igazgatóságához legkésőbb július 10-ig 
beadni, mellékletek: 

1. Családi értesítő. 
2. Születési aynakönyvi kivonat. 
3. Utolsó évi iskolai bizonyítvány. 
4. Oryosi bizonyítvány. 
5. Községi bizonyítvány; ebben részletesen 

igazolandó a gyermeknek és egyenes ágon fel-
menő rokonaik vagyona (ingó és ingatlan) és 
kereseti viszonyai; családi állapot és egyéb 
adatok, amelyekből a méltánylást érdemlő kö-
rülmények megállapíthatók legyenek. 

6. Üjraoltási bizonyítvány. 
7. Esetleges hadiárvaságot igazoló okmá-

nyok. 
A folyamodványok és mellékletei bélyeg-

mentesek. 
Balatonarács. 1924 június hó. 

Igazgatóság. 

A komlóskai gk. iskolaszék II. tanítónői ál-
lásra pályázatot hirdet. Javadalom: lakás, 
kert és 9000 K a hitközségtől, a többi állam-
segély. Pályázati határ idő július 10. 

Bölcsi pusztai tanítói állásra július 26-áig 
pályázhatnak reform, kántortanítók. Javada-
lom természetbeni. Kérvények lelkészi hiva-
talhoz Zsadány, Bihar megye küldendők. Vá-
laszbélyegre részletes felvilágosítás. 

A pátkai róm. kath. iskolaszék nyugdíjazás 
folytán megüresedett osztálytanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma: előszoba, 2 
szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló mo-
dern lakás, 400 négyzetöl kerttel; a fizetés 
20°/o-a a hitközségi pénztárból, a többi állam-
segély. Kötelessége az I—II. osztály, pontos, 
lelkiismeretes vezetése és mindenféle közügye-
ket érdeklő, társadalmi mozgalomban való 
részvétel. Korteskedés a pályázatból kizár. 
Pályázat határideje ezen hirdetménynek a 
Néptanítók Lapjában való megjelenésétől szá-
mított 3 hét. Választás aug. 10-én. Válaszbé-
lyeggel felszerelt kérvények főtisztelendő 
Plébániahivatalhoz, Pá tka (Fejér vm.) kül-
dendők. 

A sátoraljaújhelyi református egyháztanács 
szeptember elsejétől megindítandó elemi isko-
lájához egy tanítói és egy tanítónői állásra, 
július 20-iki határidővel, oályázatot hirdet. 
Javadalom: lakás vagy lakbér; fenntartói 
hozzájárulás és államsegély. Menekültek és B-
listások előnyben. Kérvények lelkészi hivatal-
hoz küldendők. 

A nagykátai róm. kath. iskolaszék a II. szá-
mú tanítói állásra pályázatot hirdet, fizetés 
törvényszerinti, határidő e lap megjelenésétől 
számított 8 nap. 

Pusztavám (Fejér m.) ág. hitv. ev. iskola-
széke osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalma: kétszobás lakás, konyhával, kam-
rával, pincével 2 m3 tűzifa, jelenleg 50.000 ko-
rona készpénz az egyházközségtől, a többi ál-
lamsegély. Kötelessége: 3 osztály vezetése és 
a kántoriakban való segédekezés. A német 
nyelv ismerete szóban és írásban megkívánta-
tik. Személyes megjelenés előnyös. Pályázatok 
július 20-áig az evang. lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. 

Dr. PAJOR SZANATÓRIUM ÉS VÍZGYÓGYINTÉZET 
I D E G . , B É L B E T E G E K , Ü D Ü L Ő K G Y Ó G Y * 
H E L Y E , D I É T Á S K Ú R Á K , G Y Ó G Y T O R N A . A 

BUDAPEST, VIII. KERÜLET 
VAS-UTCA 17. SZ. ALATT. 

S E B É S Z E T , U R O L O G I A , 
S Z Ü L É S Z E T , O R T O P É D I A 
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A dunaszentmiklósi rk. iskolaszék a kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Helyi java-
dalom (24 egység) 7 hold elsőrangú „föld, 
konyhakert, gyümölcsös, rét, 20 ürméter tűzifa, 
18 mérő gabona; két szoba, konyha, kamra, is-
tálló, ólak. Német nyelv tudása és személyes 
megjelenés szükséges, valamint működési és 
erkölcsi bizonyítvány a sa já t plébánostól. Pá-
lyázati határidő augusztus 2. Vasútállomás: 
Tata tó város. 

Gelseszigeten a községi iskolánál elhalálozás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Az állás javadalma: 2 szo-
bás lakás mellékhelyiségekkel és gazdasági 
épületekkel, 8 kat. hold, 313 négyszögöl szántó 
és rét haszonélvezete. 1160 négyszögöl belsőség 
kerttel, 4 erdei öl tűzifa, felerészben hasáb, 
felerészben gömbfa. házhoz szállítva, 16—18 
mérő rozs-párbér, 4 hl borjárandóság, temeté-
sek stólajövedelme és megfelelő állami kiegé-
szítés. Kötelességei: a megválasztott állását 
tartozik azonnal elfoglalni. A tanidő alat t a 
tanítást az osztatlan iskolában és az ismétlő 
iskolában ellátni, temetéseknél közreműködni 
és a gyermekeket a templomban végzendő 
egyházi kötelességeik teljesítéséhez vezetni és 
a hit tant tanítani. A pályázók szabályszerűen 
felszerelt kérvényeiket az iskolaszéki elnök, 
Gregor István Gelsesziget. u. p. Gelse címére, 
a hirdetés megjelenésétől számítva 10 nap alatt 
küldjék be ós a kommün alat t i magatartásu-
kat elfogadhatóan igazolják. Menekültek és 
B-listások előnyben. 

A nyugdíjazás után betöltendő abaújdevecseri 
ref. kántortanítóságra pályázatot hirdetünk. 
Javadalma szántóföld és párbér, amelyekhez 
hét egységben értékelt államsegély járul. A lel-
készi állás szervezéséig palást nélkül végzendő 
teendőkért külön tiszteletdíj. Megjelenési költ-
ségek nem fedeztetnek. Postabélyeg mellék-
lendő. Pályázatok e lap megjelenésétől 2 hét 
alatt adandók be. — Ref. iskolaszék. 

A Fegyvernek-örinényespusztai (Jász-Nagy-
kun-Szolnok vm.) államsegélyes községi elemi 
népiskolánál megüresedett két tanítói állásra 
iskolaszék pályázatot hirdet; az egyik állás 
nős (de nem tanítónő feleséggel bíró) róm. kath. 
vallású férfivel töltetik be, ki a hitoktatást is 
köteles ellátni, melyért hitközségtől külön tisz-
teletdíjat kap. A második állás tanítónővel 
lesz betöltve. Jövedelem mindkettőnél a szol-
gálati évek szerint járó, törvényszerű illetmény 
és megfelelő lakás; a férfiállásnál ezenfelül 
300 négyszögöl kert. Szabályszerűen, a kommün 
alatt i magatar tást igazoló okmánnyal is fel-
szerelt kérvények a hirdetés megjelenésétől 
számított 12 napon belül dr. Baunok Ádám is-
kolaszéki elnök címére küldendők. Állás leg-
később augusztus 18-ig elfoglalandó. 

A sarkadi református kántori állásra. Java-
dalma 10 hold föld, 48 mázsa búza, stóla, lakás. 
Oklevelet, szolgálatairól, kommunról bizonyít-
ványt elfogad augusztus 17-ig. Balog Ambrus 
lelkész, Sarkad, Bihar vármegye. 

Nyáregyházai ág. h. ev. tanyai iskolánál 
négy tanítói állásra pályázatot hirdetünk. Ja-
vadalom törvényszerinti. Határidő a hirdetés 
megjelenésétől számított 10 nap. Elnökség. 

Szentetornya község (Békés m.) iskolaszéke 
pályázatot hirdet a második kerületi községi 
iskolánál újonnan szervezett második tanítói 
állásra. Az állás javadalma: a községtől tör-
vényszerű lakáspénz és lakáspénzpótlék, évi 
20 mm. felvágott kemény tűzifa, a mindenkori 
tanítói kezdő illetmény 20°/o-a; az államtól tör-
vényes államsegély. A megválasztott tanító, 
tanítónő kötelessége a reábízott osztályok taní-
tása. Jelenleg, míg második tanterem nem 
épül, váltakozó rendszerrel félnapos a tanítás. 
Menekült, B-listára helyezett érdemes pályázó 
tanító, tanítónő a választásnál elsőbbséggel bír. 
Kellőleg felszerelt kérvények, kommün alatti 
magaviselet igazolásval a pályázat megjelené-
sétől számított két héten belül küldendők. 

A selyebi gör. kath. iskolaszék tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma 1 hold 217 négy-
szögöl föld, tíz köböl rozs, négy köböl búza, 
húsz mázsa szén. Kötelessége vasár- és ünnep-
nap az utrenye és vecsernye kántori részeinek 
végzése, amiért jár 3700 négyszögöl föld hasz-
nálata ós szükség esetén az anya-egyház kán-
torának helyettesítése. Pályázatok Ártim La-
jos lelkész, Abaujszolnok címére küldendők. 
Kommün alatti viselkedés iskolaszéki elnök 
lelkész által igazolandó. Énekpróba, választás 
aug. 17-én. 

Bánhidai községi óvónői állásra pályázat 
hirdettetik. Törvényes fizetéssel, lakással. 
Csakis róm. kath. óvónők pályázhatnak. B-lis-
tás, menekültek előnyben részesülnek. Pályá-
zati határidő július hó 20. Kérvények a községi 
óvoda felügyelő bizottsághoz küldendők Bán-
hidára, Komárom megye. 

A vámospércsi református egyház pályázatot 
hirdet a Vl-ik tanítói állásra. Javdalom: ^ ö r -
vényes fizetés. Kötelessége: Kijelölt osztály 
vagy osztályok vezetése. Belmissziói munkában 
segédkezés. Kántort akadályoztatása esetén 
helyettesíteni tartozik. Kántori oklevéllel bí-
rók és orgonázni tudók előnyben részesülnek. 
Kommunizmus alatti magatar tás igazolandó. 
Pályázati határidő július 29. Állás szeptember 
l-re elfoglalandó. Személyes megjelenés aján-
latos. 

A dögei (Szabolcs megye) református egyház 
a IlI-ik tanítói állásra pályázatot hirdet folyó 
évi augusztus harmadiki lejárattal. Fizetés: 
fenntartói hozzájárulás és államsegély. Termé-
szetbeni lakás, melléképületekkel és bérlettel. 
Kötelessége: iskolaszék által kijelölt osztályok 
tanítása, lelkész- és kántor-tanító akadályozta-
tása esetén mindenkori helyettesítés; egyházi 
jegyzőkönyv vezetése, vasárnapi iskolatartás-
kor és vallásos estélyeken segédkezés. Kérvé-
nyek lelkészi hivatalhoz küldendők; utolsó 
posta: ott. Állás aug. 31-én elfoglalandó. Vá-
laszbélyeg melléklendő. 

A bagi róm. kath. kántortanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik július 30-áig. Júl ius 31-én 
választás d. e. 9 órakor. Javadalom: 2 szoba, 
konyha, kamra, • pince, istálló. Deputátum. 
munkaváltság, 30 m3 tűzifa, 30 q széna. Föld 
8 kat. hold. 1800 négyszögöl szántó és 1200 
négyszögöl kaszáló és házikert. Részleteseb-
ben a díjlevélben. Személyes megjelenés szük-
séges. Útiköltség nem téríttetik meg. Elnök-
ség Bag. Pest vm. 
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Az álmosdi reform, egyház lemondás foly-
tán megüresedett orgonista kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Javadalma: I. kán-
tori készpénz 63 korona, rozsváltság 135 ko-
rona, kántori din 250 korona. Stóla az egyház-
kerületi rendelkezés szerint. II . tanítói kész-
pénz 63 korona. Ismétlő iskola vezetésért 30 
korona, 6 kat. hold, 1270 négyszögöl föld ha : 
szonélvez^te, rozsváltság 135 korona. Tandí j 
az államtól 255 korona, 9 nagy jószágra legelő-
illetőség, 843 négyszögöl termő szőlőföld. Fize-
tés kiegészítés, segélyek az államtól. Köteles-
sége a II—VI. osztályú fiúiskola tanítása. F iú 
ismétlő iskola vezetése, az egyházi énekkari 
karnagyi tisztség betöltése, canonicus órákon 
lelkész akadályoztatása esetén helyettesítése, 
belmissziói tevékenység. Az állás 1924 aug. 1-én 
elfoglalandó. Pályázati határidő július 20. 
Posta, távírda, orvos, patika helyben, vasút-
állomás Nagy lé ta. Személyes megjelenés meg-
kívántatik, csak a megválasztott költségei 
téríttetnek meg, mely a költözködéssel együtt 
360.000 korona. Iskolaszék. 

A mikófalvai róm. kath. iskolaszék lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Pályázhatnak kántori oklevél-
lel is bírók július 14-ig. Javadalma: lakás, 
kerttel, 1 hold szántó, 1 hold rét, 2 tehén-, 4 
sertésjárás, 6 öl tűzifa beszállítva, párbér 250 
pár utVin, 1 véka rozs,. V» véka zab, ken-
derváltság 40:40 K, deputátum 10:66 K. stóla. 
Értékegység 61. államsegély nincs. Köteles-
sége: az összes kántori teendők végzése, I—II. 
oszt. és ismétlősök tanítása .énektanítás I—VI., 
i f júsági egyesület és kath. olvasókör vezetésé-
ben részvétel, énekkar szervezése és vezetése. 
Választás, melyre személyes megjelenés kí-
vántatik. f. évi július 15-én 9 órakor. (Önkölt-
ségen.) Szabályszerűen felszerelt kérvények 
(korfimunizmus alatti viselkedésről is bizo-
nyítvány) válaszbélyeggel róm. kath. iskola-
szék Mikófalva, u. p. Bélapátfalva. Heves m., 
küldendők. 

Az Északmagyarországi Kőszénbánya R.-T. 
két férfitanítói állásra pályázatot hirdet. Ja-
vadalom: lakás, fűtés, világítás mellett az ál-

lami tanítóság részére előírt törvényes illet-
mény. Nagyobb zeneismerettel s katonai kép-
zettséggel bíró pályázó a választásnál előny-
ben részesül. A megválasztott egy évi próba-
idő után lesz véglegesítve. Pályázati határidő 
augusztus 1. Bányaigazgatóság Baglyasalja. 

Kecskeméti leánygimnázium magántanfo-
lyama következő évre egy mennyiségtan-ter-
mészettudományi és egy magyar-német szakos 
polgári iskolai tanárnőt keres. Zeneértők 
előnyben. Javadalom havonta 4 q rozs, ellátás, 
lakás. Kötelezettség heti 22 óra, felügyelet. 
Tanárnők az egész évre, akadályoztatás esetén 
helyettes állítására köteleztetnek. Jelentkezés 
ref. lelkészi b'vntalba. Kereszt i"^! , oklevél 
július 15-ig Kecskemétre küldendő. 

Kisnémedi község iskolaszéke az itteni köz-
ségi elemi népiskolánál megüresedett tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak törvé-
nyes képesítéssel bíró róm. kath. vallású 
tók és tanítónők. A községtől járnak a törvé-
nyes illetmények a törvényes államsegéllyel 
kiegészítve; úgyszintén természetbeni lakás és 
kert. Ezenkívül jár a törzsköny vezetéséért évi 
12.000 korona, a testnevelési tanfolyam vezeté-
séért 10.000 korona, az ismétlő oktatásért 6000 
korona. Okmányokkal felszerelt pályázati 
kérvények f. é. július 25-ig az iskolaszék elnö-
kéhez küldendők be. Posta- és vasúti állomás 
Váchartyán. Onnan Budapest vasúton egy 
óra, Kisnémedi gyalog fél óra. 

Tisztaberek (Szatmár vm., Postahelye Ga-
csány) református iskolaszéke pályázatot hir-
det újonan szervezett I I . tanítói állásra. Java-
dalom: lakáspénz és törzsfizetés községtől és 
államsegély: Kötelesség: a reá bízott osztá-
lyok vezetése, énekvezér helyettesítése, bei-
missziói munkában segédkezés, dalegyletveze-
tés. Tanítónő választása esetén női kézimunka-
tanítás. Menekült, be nem osztott B-listások 
előnyben. Kommün alatti magaviselet igazo-
landó. Költözési költség 100.000 koronáig egy-
ház által megtérítve. Válaszbélyeggel is fel-
szerelt pályázatok 20 nap alatt beküldendők, 
^zelder Béla ref. lelkész, iskolaszéki elnök. 

H I R D E T É S E K 
A hirdetésekben közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

A Ferenc József Tanítók Házában (Buda-
pest, Szentkirályi-utca 47.) a házvezetőnői ál-
lás betöltendő.' Illetmények: Egy bútorozott 
szoba előszobával, teljes ellátás, mosás, fűtés, 
világítás. Aki már hasonló állásban volt és 
megfelelő bizonyítvánnyal rendelkezik, jelent-
kezhet az igazgatónál délután 5—7-ig. Az állás 
július 15-én elfoglalható. 

Kettő darab Országos Egyesületi, nagykere-
tes, kétsoros, háromcsaládos, teljesen ú j méh-
kaptár, ürfes keretekkel elcserélhető mézért, 
esetleg egyébért is. Ajánlatokat a kiadóba 
kérek. 

Nevelőnőt keresek két leánykám mellé, ki 
német-francia zongoratanítást vállalja. Özv. 
Kuan Gáborné, Hatvan. 

Harmónium, mintadarab, új, hatregiszteres, 
jutányos áron eladó. Hörl Nándor Budapest, 
II., Török-utca 8. 

Harmóniumok, házi, iskolai, dalárda részére 
(csak korlátolt mennyiségben, míg a készlet 
tart) Hörl Nándor, Budapest, II, Török-utca 8. 

Harmónium eladó, alig használt, amerikai 
légszívós szerkezettel, három változattal. Özv. 
Novodomszky Jánosné, Szarvas, Vajda Péter-
út 180. szám. 

Cserél egyetemi városból állami tanító vi-
dékre is. Ajánlatok Budapest főpostára „016.060. 
számú igazolvány" jeligére küldendők, poste 
restante. 
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Tanítónőt keres katholikus család vakációra 
I. gimnazista leány mellé, aki német, francia, 
zongora tanítását vállalja. Vlaik főintéző, 
Monyhatanya, Zemplénagárd. 

Róm kath., vagy református tanítónőt kere-
sek tanyára, ki két leánykát harmadik és má-
sodik polgárira készítene elő magánúton, zon-
gorázni tanítaná. Bővebbet levélileg. Vass 
Gyuláné Sárospatak címen. 

Jegyző fiatal özvegye, munkaszerető, jó házi-
asszony, házvezetőnői vagy hasonló állást ke-
res, egy gyermekkel, özv. Kiss Görgyné, Tarna-
zsadány. 

óvónő, magyar-német, két leánykához mielőbb 
kerestetik. Kissné körjegyzőné. Drávafok. So-
mogy. 

Újpesti állami tanítónő cserélne állami ta-
nyaival. Leveleket Ari Mihályhoz Budapest, 
IX, Kálvin-tér 9, I. 19. 

Tanítójelölt elfogadja azon szülők ajánlatát, 
kiknek gimnazista, polgárista, v a l a m i t elemi 
iskolai tanuló fiához egész éven át házitanító 
szükséges, de csak jobbmóduaknál. Előkészítek 
javító- és felvételi vizsgálatokra is, valamint 
segédkántorságot is elvállalok. Varga Lajos 
tanítójelölt Debrecen, Hortobágy-utca 3. 

Cserélek 27 tanerős iskolától, helyben vasút-
állomás, villanyvilágítás, polgári fiú- és leány-
iskola, 2 órányira főgimnázium és tanítóképző. 
Stumpf Irén áll. tanítónő. Jászárokszállás. 

Okleveles tanítónő zongora-, német nyelvtu-
dással. előkelő családnál társalkodónői, nevelő-
női állást vállal. Külföldre is elmenne. Cím a 
kiadóban. 

Állást keres fiatal tanítónő. Elvállalna jobb 
családnál nevelőnői vagy irodai munkát is. 
„Árva" jeligére a kiadóba. 

Alföldről cserélne tanítópár, lehetőleg erdős 
vidéken működő tanítóval, esetleg tanítópár-
ral. Lakás biztosítva s megkívántatik. Vagner 
Antal Budapest, VI. Gróf Zichy Jenő-u. 9. 

Tanítót keresünk vidékre 10—15 fiú mellé, 
akiket polgárira készítene elő a jövő tanév 
alatt. Fizetés megegyezés szerint. Ajánlat 
Hangya Szövetkezet, Magyarbánhegyes, Csa-
nád megye címre küldendők. 

Megbízható mindenesleányt v. asszonyt ke-
resek. Fizetése havonta kétszázezer korona, 3 
méter karton és koszt. Járdánházai vezető-
tanító, Borsod megye. 

Mosi jeleni meg! 

A M A G Y A R GYERMEK Á B É C É S K Ö N Y V E 
az egyesített jelképes phonomimikai és írva«olvasási módszer alapján 

az elemi népiskolák I. osztálya számára 
Szerkesztették i 

Q . U I N T J Ó Z S E F D R O Z D Y G Y U L A 
a budapes t i m. kir. állami tanítóképzőintézet a budapesti m. k i r . állami tanítóképzőintézet tanára 

igazgatója. és gyakorlóiskolai tanítója. 

A szerzők k ö n y v ü k szerkesztésénél a három tanítási eljárást szerencsés szempontok szerint egye; 
sítették, melyek az írás és olvasás technikájának elsajátítását játszi könnyűvé teszik. 

Az i rodalmi anyagban a magyar nemzet érzelmei, vágyai és reményei, a gyermek értelmi és 
érzelmi fokának megfelelően vannak feldolgozva. 

A könyvet a nm. magyar k i r . vallás* és közoktatásügyi miniszter úr a 138.224/1923. szám alatt az 
elemi iskolák részére tankönyvül engedélyezte. 

A MAGYAR GYERMEK OLVASÓKÖNYVE 
az elemi népiskolák I I . osztálya számára 

Szerkesztették: 
Q . U I N T J Ó Z S E F D R O Z D Y G Y U L A 

a budapest i m. kir. állami tanítóképzőintézet a budapesti m. kir . állami tanítóképzómtézet tanára 
igazgatója. és gyakorlóiskolai tanítója. 

E könyv A M A G Y A R G Y E R M E K Á B É C É S K Ö N Y V É , nek folytatása. Egy magyar család 
életét állítja a gyermek elé, melyből a vallásosság, a hazafiság, a munkaszeretet, a kedély, szóval a 
harmonikus józan élet hat a gyermek lelkére. 

E z e k az e l s ő m a g y a r k ö n y v e k , m e l y e k a z t az e s z m é t t a r t j á k f e l s z í n e n , m e l y r e m i n d -
a n n y i a n á l l a n d ó a n g o n d o l u n k s m e l y r e a j ö v ö n e m z e d é k é t n e v e l n ü n k k e l l . 

E könyvet a nm. vallás* és közoktatásügyi miniszter úr a 138.222/1923. szám alatt az elemi nép* 
iskolák számára tankönyvü l engedélyezte. . 

A k i k e könyveket még nem ismerik, azoknak mutatványpéldányt készséggel kü ld a kiadóhivatal. 
Azoknak a tanító uraknak, k ik a A M A G Y A R G Y E R M E K K Ö N Y V E D bevezetik, az Abeces 

könyvhöz írt Útmutatót ingyen adjuk. 

RÉVAI TESTVÉREK IRODALMI INTEZET RÉSZV.-TÁRS. KIADÁSA BUDAPEST, VIII, ULLÖI-ÚT 1 8 l 



24 Néptanítók Lapja 15—16. szánig 

ISKOLAPADOK, TORNA-! 
ÉS JÁTÉKSZEREK, ATHLE-
TIKAI CIKKEK, BÚTOROK 

HYÁRA 

LOPOS GYULA 
S U D A P E S T , l i l , B é c s i - ú t 8 5 . s z á m . 

TELEFON 1 1 3 - 4 4 . 
Költségvetéssel és árjegyzékkel díj-

mentesen szolgálok. 
,ZAHN"-RENDSZERÜ I S K O L A P A D O K . 

Az Üzemembe beolvadt Feiwel-féle iskola, 
padgyár összes padmintáinak gyártása-

Rieger Ottó orgonagyár 
BUDAPEST, 

X., SZIGLIGETI-U. 29. 
(Rákosfalva). Tel. J. 93—45. 

ÜJ O R G O N Á K A T , 
valamint homlokzat-sipok 
szállíiását és orgonajaví-
tásokat m é r s é k e l t árban, 
szakszerű és művészi kivi-

telben elvállalunk. 

jpSttler Sándor 
Orgona-, orgonasíp- és 

h a r m ó n i u m k é s z í t ő v á l l a l a t a 
P E S T E R Z S É B E T 

Erzsébet -u tca 23. s z á m . 
Vállal ja modern új o r g o n á k ké-

szítését művészi kivitelben. 
Régt orgonák átalakítását és ja-

vítását. 
Mindennemű o rgonas ípok speci-

ális készítését és szál l í tásá t . 
Szívó- és nyomórendszerű har -
m ó n i u m o k készítését és javí tását . 

Költségtervezettel készséggel szolgálok. 

a p í t t a t o t t 1910-ben. 

Váradi Miklós és társa Barakovits 
m ű o r g o n a * é p i f t ő k 
RákospalotasÚjfaln 

(Budapest mellett) 
K l a p k a György-utca 52. 
Készítünk pneumatikus és elektromos 
rendszerű orgonákat bármilyen nagy-
ságban és kivitelben. Úgyszintén mo-
dern gépezetes orgonákat.Mindennemű 
orgonasípokat és elektromos fujtató-
berendezéseket stb. Vállalunk javításo-
kat, átépítést, tisztítást, hangolást és 
orgonák jókarbantar tását Tervekkel és 
költségvetéssel készséggel szolgálunk. 

O R G O N A 
h é t v á l t o z a t o s , e l ö l j á t s z ó , 1 7 T A Ffc í S 
p e d á l o s , k e v e s e t h a s z n á l t 
E l v á l l a l o k ú j o r g o n á k é p í t é s é t az o r s z á g b á r m e l y r é s z é b e u , 
ú g y s z i n t é n o r g o n a j a v í t á s t , b ő r ö z é s t , h a n g o l á s t , v a l a m i n t ú j 

h o m l o k z a t i s í p o k k é s z í t é s é t é s f e l s z e r e l é s é t . 

K E M E N E S I S Á N D O R orgonakészítő 
e z e l ő t t P E P P E R T N. F I A 

= S Z O M B A T H E L Y , = 

orgona- és harmoniumgyár 
k o s p a l o t a - Ú j f a l u 

E ö t v ö s u t c a 93. s z á m 
Budapest mellett 

a nyugat i pályaudvartól a C 
kocsival a végállomásig. 

Alapíttatott 1861-ben. 
Vállal új orgonákat, homlokzatsípokat, 
orgona-átépítéseket (villanyerőre, cső-

rendszerre), művészi kivitelben. 

QRSZÁGH SÁNDOR 
ÉS FIA 

Majry. Tud. Társulatok Sajtóvállalata, Budapest, Múzeum-körűt «. — Igaagató: Szabó T. István. 
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Néptanítók Lapja 
Szerkeszti és kiadja a magyar királyi vallása és közoktatásügyi minisztérium. 

SZERKESZTŐSÉG : M. kir. vall.- és közokt. miniszt. 
Budapest V, Szalay-u. 10-14. II. 47-50. — Tel.: 68-18. 

KIADÓHIVATAL: M. Tud. Társ. Sajtóvállalata Rt. 
Budapest VIII, Múzeum-körűt 6. — Tel.: J. 72-06. 

Megkaphatja minden elemi népiskola, tanitó- és kisdedóvóképzőintézet, 
nemkülönben valamennyi egyházi főhatóság, tanfelügyelőség és tanfel-
ügyelői kirendeltség. A lap megküldése iránti kérelmek az elemi népiskola 
fennállását igazoló s az illetékes tanfelügyelő által láttamozott községi 
előljárósági bizonyítvánnyal együtt a Néptanítók Lapja szerkesztőségé-
hez (Budapest V, Báthorv-utca 12. III. em. 20.) küldendők. A helység 
(a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kilrandiY 

Előf i ze tés i ár: Negyedévre 12.000 K. — Egyes szám ára minden 
megkezdett Ív után 900 K. Negyedévnél több időre előfizetést nem 
fogadunk el. — Az e lő f i ze t é s i dijak a k iadóhivata lba küldendők. 
Hirdetések árszabása:.Pályázati apróhirdetések: Hivatalos 600 K, 
magán 900 K szavankint. Üzleti hirdetések dijszabás szerint. — A hir-
d e t é s i dijak a kiadóhivatalnak e iőref ize tendők é s a h irdetések 
s z ö v e g e Is oda küldendő. — Kéziratokat nem adunk v i o n a . 

T A R T A L O M : Dr. Frank Antal: A nevelő gondolat a Szociális Missziótársulat munkájában. — Hübner 
József: A tanya kultúrájáért. (III. közlemény.) — Kaposi Károly : Gyakorlati példa a síiilői értekezlet anyagára 
és módszerére. — Geöcze Sarolta: A közgazdaságtan és társadalomtan módszere. (XIX.) — A hazai tanügyi 
lapokból.— A külföldi tanügyi lapokból: A birodalom eszméje a nemzeti nevelésben.— A német kiválasztó elemi 
oktatás szervezete. — Hirek : Klebelsberg Kunó gróf vallás* és közoktatásügyi miniszter nyilatkozata a közép* 
iskolai oktatás szerves reformjáról és a keresztény megújhodásról. — Egy tanyai tanító félmilliós adománya a 
kultúrára. — A kecskeméti kultúrünnep. — Hollandi vendégeink Budapesten. — Pályázat pedagógiai tétel 
kidolgozására. — A Néptanítók Lapjáért. — Egyesületi élet. — Irodalom. — Tanítók tanácsadója. — Hivatalos 

rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A nevelői gondolat 
a Szociális Missziótársulat munkájában. 

í r ta : dr. Frank Antal. 

Közéletünk számos bará t ság ta lan , sivatag-
szerű jelenségén való át tekintés u t á n szívesen 
t a r t u n k pihenőt olyan oázison, mint amilyent 
a Szociális Missziótársulat jelent. Jú l ius elején 
volt a társula t nagyhete : a missziós hét. Ezzel 
kapcsolatban annyi nevelői mozzanatot volt al-
ka lmunk megpil lantani , hogy szükségét érzem 
annak , hogy a tan í tóság figyelmét fe lh ív jam 
egyrészt arra , hogy — a lehetőség szerint — 
kapcsolód jék bele a Szociális Missziótársulat vi-
déki szervezeteibe, másrészt a r r a , hogy sa já tos 
m u n k á j á t is iparkodjék mind nagyobb mérték-
ben ezzel a szellemmel át i ta tni . E szellem ter-
mészetéről a következő néhány mozzanat, mű-
ködési hely fölkeresése fog némileg felvilágo-
s í t á s t nyúj tan i . 

A missziós hétnek a nagyközönség számára is 
hozzáférhető részében az első t anu lmányú t a 
fogházmisszió megtekintésére i rányul t . Vá j jon 
ennek mi lehet a célja? Megmenteni még azo-
ka t a lelkeket is, amelyek legsúlyosabban vé-
tet tek az állam és társadalom ellen. E r r e a 
célra a rabok és hozzátartozóik ügyé t szolgáló 
i rodá t állítottak fel a fogházban. Bizonyos lelki 
szükségleteket iparkodnak fölkelteni és ameny-
ny iben már ilyen szükségletek jelentkeznek, 
azokat kielégíteni törekszenek a fogházban 
rendezet t istentisztelettel, előadások tar tásá-
val, különböző beszélgetési a lkalmakkal . Az 
életnek eme ki tasz í to t t ja i megfelelő lelki gon-
dozás u tán nagyon hálás t a l a j t jelentenek a 
kons t rukt ív elvek számára . A nővérek elősze-
retet tel a fogház orvosi rendelője körül szere-
t ik a rabokat fölkeresni, mer t az t tapasztal ták, 

hogy akik hosszú ideig makacsul ellentállnak 
egy jobb lelki v i lág eszmekörének, azokat a 
test i betegség lelkileg is megtör i és h a ilyen-
kor törekszik va lak i szeretettel fe lé jük köze-
ledni, rendesen célt is ér. Ha pedig m á r egy-
szer valaki a mu l t súlyának eldobásával eny-
h í te t t a lelkén, akkor ott m á r félig nye r t 
ü g y ü n k van az illető jobb jövő életét illetőleg. 

A lelki élet finomságainak gondozása sz- m-
pont jából nem érdektelen annak a fölemlítése, 
hogy a fogházba érve, azt tapaszta l tuk, hogy 
a l ig egy-két rab van a cel lájában, a többiek a 
szuterénben dolgoznak (tömik a szalmazsáko-
kat) . A látogató kíváncsi én-je úgy gondolta, 
micsoda fogházlátogatás az, amikor el tüntet ik 
a foglyokat . Ellenben a látogató nevelői én-je 
érezte, hogy a foglyokat szándékosan rendel-
ték a szuterénbe a r r a az alkalomszerű mun-
kára , hogy megkíméljek őket a kíváncsi sze-
mek kellemetlen szúrásától. Nagyrész t csak fe-
lülről és csak olyan távolságból lá t tuk őket, 
hogy könnyű volt rólunk egyá l ta lában tudo-
más t sem venniök. H a olyankor jön látogató, 
amikor a rabok cel lá jukban vannak , akkor a 
nővér inkább a cella mellékkörülményeire 
(mosdó, szekrény, ágy stb.) h í v j a fel a figyel-
met, hogy ezáltal védje azt a lelket, amelyet 
a fogház u tán a produkt ív élet számára a k a r 
megmenteni . 

Va lamin t az iskolában mese, esemény kere-
tében törekszüíik az erkölcsi elveket meggyő-
kereztetni , hasonlóképen i t t sem leh"t aj tóstól 
berohanni , hanem egyéni életük i r á n t való ér-
deklődés során lehet csak egyet-mást fokoza-
tosan elhelyezni. A fogházmisszióval érintkező 
patronázs- tevékenység a gyermekrendőrséggel 
és a fiatalkorúak bíróságával kapcsolatos. (A 
fogházmisszió vezetője Szeőts A. Geraldine 
nővér.) 

E g y második működési területet lá t tunk a 
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városmajori missziósházban, ahol Ertl Christa 
nővértől a misszió napközi otthona, népkony-
hája, foglalkoztató szakosztálya és népgondozó 
hivatala felől kaptunk tájékoztatást. I t t külö-
nösen megragadta figyelmünket a missziós 
varroda, ahol mindent csinálnak, amivel embe-
reken segíteni lehet. A varroda anyaga kére-
getés ú t ján a padlásokról lekerült régiségek-
ből áll. Ebből a teljesen értéktelennek látszó 
anyagból formál a nővérek és segítőtársaik-
nak ezermesteri keze és szíve igazi kultúrter-
mókeket. Láttunk ott ilyen anyagból készült 
szép ruhákat, csaknem újnak látszó kalapokat, 
igen változatos játékszereket stb. Még az el-
beszélése is megható volt annak az esetnek, 
amelynek hősnője egy nyolc éves hadiárva, 
aki a nővérektől kapott — rongyokból készült — 
babáját annyira szerette, hogv még éjtszaka 
sem vált el tőle, mindig görcsösen magához 
szorítván kis társát. Szegény elhagyatott lány-
kának ugyanis eddig még egyetlenegy babája 
sem volt. Az ilyen munka igazi missziót tel-
jesít. 

Farkas Edith főnökasszony kezdeményezé-
sére az elmúlt évben az utca gyermekeit is 
gondozásba vették, megalkotván a gyermekcso-
portokat. A főnökasszony szerint a gyermekcso-
port-akció révén a vörös gyermekbaráttal 
szemben a fehér gyermekbarátot szervezték. 
Aki érzi, hogy a magyar nemzet jövője a jövő 
generációtól függ, annak be kell látnia, hogy 
nemzeti szempontból ez a missziónak egyik leg-
fontosabb munkaterülete. Kurics A. Alberta, 
e szakosztály vezetője, egy előadás keretében 
foglalkozott a gyermekcsoportok alakulásának 
történetével és mai tevékenységével, amelynek 
magja a vasárnap délutáni foglalkoztatás 
(mese, ének, testgyakorlás, játék, tánc stb., — 
meg egy kis lekváros kenyér). Farkas Edith 
főnökasszony nem más társadalmi térről von 
el dolgozókat ebbe a munkába, hanem ú j erő-
ket törekszik e mozgalom számára megnyerni, 
í gy sikerült Demény Károly államtitkár segít-
ségével több postatisztviselő emberszeretetét ez 
ügy szolgálatába állítani. 

A gyermekcsoport-akciónak már egy szép 
eredményét is lá that tuk június hó 15-én a Vá-
rosmajorban rendezett gyermekversenyen, ahol 
a 43 csoport csaknem mindegyike gyermekei-
nek egyik részével (4000 gyermekből körül-
belül 400 volt ott) bemutatta az évközben vég-
zett munkáját. (Testgyakorlatok, tánc és ének.) 
Fölemelő látvány kínálkozott a szemlélőnek a 
kicsiny, többnyire nagyon szerény öltözetű 
gyermekcsoportok produkcióiban. Aki csak Kis 
mértékben is szerzett tudomást az osztályharc 
szelleméről, annak éreznie kellett, hogy itt a 
jövő konsruktiv Magyarország érdekében fo-
lyik a munka. Ennek megfelelőleg e sorok írója 
— mint a versenybíróság egyik tag ja — nem 
annyira a mutatványok külső, tetszetős voltát 
nézte, hanem inkább a r ra irányította figyel-
mét, vájjon mennyi ügyszeretet, nevelői lélek 
nyilatkozik meg a csoportok irányításában. 
Igazi reménysugárt kell abban látnunk, hogy 
annyi buzgalmat, gyermekszeretetet, hazafias-

ságot tapasztaltunk, hogy nehéz volt a díjat 
csak egy csoportnak odaítélnünk. 

A gyermekcsoport-akció egyik megnyilatko-
zása a nyaraltatás. A szakosztály vezetője a 
gyermekek egy nagy csoportjával indult vi-
dékre, hogy ott a természet ölén testben és lé-
lekben gyarapodjanak. 

Leszkay I. Éva főtitkár-nővér jelentésében 
igen jelentős számok beszéltek arról, hogy há-
nyan részesültek élelem- és ruhasegélyben, 
mennyiben segítettek betegeket és munkanél-
külieket, hány környezettanulmányt csináltak, 
hányan voltak a napközi otthonban (56) és há-
nyan kaptak ott ebédet (30), hány szülői érte-
kezletet és hány ünnepélyt tartottak, hány 
gyermeket helyeztek el stb. Beszámolt a jelen-
tés a morzsagyüjtésről (liszt, bab, cukor), a 
misszió szegényei és gyermekei számára ren-
dezett karácsonyról stb.-ről. 

A Szociális Missziótársulat lelke, országos 
elnöke Farkas Edith főnökasszony, akinek a 
kezében az összes munkaterületek szálai össze-
futnak. A főnökasszony a missziós héten több ki-
sebb beszéde mellett „Országos nőmozgalmunk 
feladatai a nőnevelés reformja terén a család-
ban, iskolában stb." címen hosszabb előadást is 
tartott . Nagyon fáj lal ja , hogy a családokban 
általában majomszeretet uralkodik, aminek kö-
vetkezménye a teljes elpuhultság. A szülők 
semmit sem tudnak gyermekeiktől megtagadni, 
aminek folytán azok azt a szót: — nincs, nem 
ismerik. Ebben a tekintetben tanulhatunk a né-
met asszonyoktól, akik gyermekeiket szenvedő 
hősökké nevelik. A családi nevelésben egy kis 
keménységre volna szükség. A Szociális Misz-
sziótársulat — egy német íróval egyetemben — 
fájdalmasan tapasztalja, hogy az iskolákban 
bizonyos fizikai, történelmi és egyéb kérdésekre 
a legaprólékosabban térnek ki, azonban például 
Assziszi Szent Ferenc nevére nem kerül a sor. 
Miután mind a családi, mind az iskolai neve-
lés nem kielégítő, a főnökasszony azzal a terv-
vel foglalkozik, hogy bevezessék a nők egy-
éves önkéntességét, azaz szervezzék a nők olyan 
egyéves nevelői tanfolyamát, amelynek három 
ágazata volna: 1. gazdasági pályára való ki-
művelés; 2. egészségügyi kiképzés; 3. szociális 
pályára való előkészülés. 

A Szociális Missziótársulat védőelnöke dr. 
Prohászka Ottokár, aki a missziós héten lanka-
datlan kitartással mindenütt volt, ahol a lelkek 
erősítését előmozdíthatta. Derült arccal vezeti 
a gyűléseket, rendkívül finom érzékkel lat ja 
meg minden előadásban a nevelői mozzanato-
kat, s általában a maga nagy tekintélyével is 
törekszik a Szociális Missziótársulat munkáját 
szolgálni. 

A misziós hét kapcsán előadást tartottak 
még: dr. Ernszt Sándor, dr. Demény Károly, 
P. Biró Ferenc és Novaágh Gyula. 

Örömmel konstatálom, hogy kormányunk 
mind erkölcsi, mind anyagi támogatásban ré-
szesíti ezt a nagyhorderejű társadalmi mun-
kát. 

í rásom végén kénytelen vagyok megállapí-
tani, hogy csak néhány sávot tudtam papírra 
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vetni abból a nagyarányú munkából, amelyet 
a Szociális Missziótársulat kifejt . Érzem, hogy 
csak halvány képet tudtam festeni a Szociális 
Missziótársulat színes, sokrétű, eleven tevé-
kenységéről. Azonban írásomat nem tekinte-
ném hiábavalónak, ha minden nevelő, mind az 
iskolai, mind az iskolánkívüli népművelő mun-
kájában csak valamit is törekednék ebből a 
most érintett humanizmusból és nacionalizmus-
ból megvalósítani. 

A tanya kultúrájáért. 
Hübntr József, pályázatunkon első díjat nyert 

pályamunkája. 
( I I I . közlemény.) 

II. A tankötelesek beiskolázása. 
Amint az iskolai körzetek, illetőleg kerületek 

pontos megállapításával módot nyujtot tunk 
arra , hogy minden tanköteles iskolához jusson, 
gondoskodnunk kell arról, hogy azok a tan-
kötelesek be is iskoláztassanak, vagyis hogy 
iskolába já r janak. 

Az 1921. évi XXX. t.-c. 1. §-a szerint: Minden 
gyermek gondviselője (szülő, gyám, gazda) 
köteles a gondviselése a la t t álló gyermeket a 
hatodik életévének betöltését követő kilenc 
tanéven át nyilvános iskolai oktatásban része-
síttetni. 

A törvény büntető rendelkezései bizonyítják 
azt, hogy egyes gondviselőknek a törvény ki-
játszására irányuló szándékával előre is szá-
molnunk kell. 

A tanköteleseket először is számon kell ven-
nünk. Ezen számonvételnek igen praktikus 
módja volt az, amely a 130.700—VIII/a—1922. sz. 
rendelet megjelenése előtt volt alkalmazásban. 
Ugyanis a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
2085. eln. 1907. számú rendeletének 3. §-a 
szerint a múltban az iskolába be nem í r t tan-
köteleseket az iskolai év elején össze kellett 
í rni . 

Ezen rendelkezést megszüntette a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 2736. eln. 1922. számú 
rendelete (tekintettel arra, hogy a 130.700— 
VIII/a—1922. számú rendelet már megjelenő-
ben volt). 

A tankötelesek évenkinti összeírása helyett 
a 130.700—VIII/a—1922. számú rendelettel a tan-
kötelesek törzskönyvezését rendelte el, amely 
a háztartás fejének bejelentési kötelességén 
alapul. 

Dacára annak, hogy a 63. § a tankötelesek 
bejelentésének elmulasztását kihágásnak minő-
síti, 1200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
súj t ja , a tanköteleseknek igen tekintélyes szá-
zalékát még sem jelentik be s ennek eredménye 
gyanánt még ma is van beiskolázatlan tan-
köteles! 

Oka ennek: 1. hogy alacsonyabb néposztá-
lyunk még ma sem tulajdonít a népoktatási 
törvénynek fontosságot; 2. a népoktatási tör-
vény rendelkezéseiről a gondviselőknek tudo-

másuk nincs, azt senki tudomásukra nem hozta. 
(Egynéhány helyen került csak szóba a szülői 
értekezleteken.); 3. a megállapított pénzbünte-
tés alacsonyságát a gondviselők csak nevetik 
(200 korona). 

Ezért : a) feltétlenül szükséges, hogy a 130.700 
—VIII/a—1922. számú rendeletnek a gondvise-
lőket érintő rendelkezései népiesen megírt is-
mertetésben a gondviselők tudomására hozas-
sanak. (Hasonlóan a földmívelésügyi miniszter 
népies kiadásaihoz.); b) a népoktatási törvény 
rendelkezései búzaértékben valorizáiandók! 

Az eddig említett hibán kívül h ibá ja még a 
130.700—VIII/a—1922. sz. rendelet törzskönyve-
zési rendelkezéseinek, hogy nem eléggé fürgék, 
nem életrevalók s túlságosan bürokratikusak. 
Ennek igazolására szolgáljon a következő 
példa: 

A 16. § szerint a beiratásokat legkésőbb július 
5-ig meg kell tar tani . Ezért az elöljáróság 
(15. §) évenkint június 15-ig szokásos módon 
felhívja a község lakosait, hogy a gondozásuk-
ban levő tanköteleseket az elemi népiskoiaba 
írassák be. 

Azokon a pusztákon, tanyákon, telepeken 
(szóval külterületeken), hol a községben szoká-
sos kihirdetés módját bármely okból nem le-
hetne igénybe venni, a községi elöljáróság kö-
teles megfelelő modon gondosKodni arról, hogy 
a hirdetesröl az érdekeltek tudomást szerez-
hessenek. Az alföldi községekben a szokásos ki-
hirdetés a publikáció, vagyis, hogy vasárnap 
az istentisztelet u tan a községháza előtt fel-
olvassák a kihirdetendőket. Június vége, július 
eleje azonban a szorgos munka ideje s így a 
publikáció meghallgatására a külterületi lakos-
ság nem megy be, mer t az egész héten haj tot t 
lovakat vasárnap pihentetnie kell. Így a publi-
kációt tudomásul nem veheti. 

Tegyük fel, hogy X. Y. a beiratások elrende-
léséről július 1-én tudomást szerzett, de annak 
nem tesz eleget. A 16. $ szerint a tanév elején 
pótbeiratás tartandó. Azonban X. Y. most sem 
Írat ja be a gondozásában levő gyermeket. A 
pótbeiratások után a törzskönyvvezető (ha 
tudomása van az X. Y. gondozásában levő gyer-
mekről!) felkéri a községi elöljáróságot, hogy 
X. Y.-t kötelességének teljesítésére szólítsa fel. 
A községi elöljáróság vétív mellett kézbesítendő 
végzéssel felhívja X. Y.-t, hogy a gondozásában 
levő tankötelest irassa be a népiskolába. 

X. Y. azonban még mindig nem teljesíti kö-
telességét. A törzskönyvvezető előterjesztést 
tesz a községi elöljáróságnak (22. §), hogy X. 
Y. ellen az illetékes közigazgatási batóságnál 
az 1921. évi XXX. t.-c. 8. §-ába ütköző kihágás 
miatt a följelentést tegye meg. 

A községi elöljáróság megteszi a feljelentést, 
a közigazgatási hatóság 200 koronáig terjedhető 
pénzbirságra ítéli, ami t X. Y. mosolyogva fizet 
le, de a gyermeket még sem küldi iskolába. 

Közben a 23. § a lap ján az illető iskola veze-
tője a „kényszerbeiratást" végrehajt ja . 

X. Y. azonban a gyermeket még mindi® n « * 
j á r a t j a iskolába. 
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Az illető iskola felveszi a mulasztási kimuta-
tásba a gyermeket. X. Y. fizet (heti tíz mulasz-
tott félnap után) 40 koronát, de a gyermeket 
még sem járat ja iskolába, újabb feljelentés 
után fizet 80 korona pénzbírságot. 

Közben a sok előterjesztés, felhívás, végzés, 
idézés stb. kézbesítésével hónapok telnek el, 
mert a külterületen rendszeres postaközlekedés 
nincs. Végre november hónapban X. Y. elküldi 
a gyermeket iskolába s a hosszú téli estéken 
a többiek nagy nevetése között magyarázgatja, 
hogyan lehet kijátszani a népoktatási törvényt 
230 koronáért. X. Y. odakint a külterületen 
okos ember hírébe kezd jönni, példája pedig 
ragadós lesz. 

Utoljára említjük (pedig elsősorban ennek 
kellene tekintetbe jönni), hogy ilyen esetekkel 
szemben a tanító tehetetlen s a törvény szigo-
rára való hivatkozása csak szélmalomharc. 

Jogosult tehát azon megállapítás, hogy a be-
iskolázásra vonatkozó rendelkezések nem eléggé 
fürgék, nem életrevalóak s túlságosan biiro-
kratikusak 

A 130.700—VlII/a—1922. sz. rendelet idevonat-
kozó §-ait tehát meg kell változtatni! Oly meg-
oldási módot kell keresnünk, amellyel minden 
3—5 éves óvókötelest és minden 6—14 éves tan-
kötelest számon tud junk tartani s óvóköteles 
korától mindaddig ne eresszük ki kezeink kö-
zül, míg iskoláztatási kötelezettségének eleget 
nem tett. 

A leghelyesebb megoldás a következő volna: 
I. Minden anyakönyvi hivatal köteles június 

15-ig egyenesen az iskolák vezetőinek (igaz-
gató) rendelkezésére bocsátani azon életben 
levő gyermekek névsorát, akik szeptember 1-én 
óvó-, illetőleg tanköteles korba lépnek. A meg-
halt gyermekek közül azokat kell kimutatni, 
akik már óvó-, illetőleg tanköteles korban 
voltak. 

II . A beiratások július 5-ig megtartandók. 
A beiratások idejét közhírré tenni az elöljáró-
ság kötelessége. Külterületen a mezőrendőrök 
feladata legyen ennek kihirdetése. A mező-
rendőr erre is felesketendő. 

I I I . Augusztus utolsó tíz napjában a tan-
kötelesek a községnek úgy bel-, mint külterü-
letein összeirandók. Ezért mindazon községek-
ben, ahol bejelentőhivatal nincs, tehát a kis-
és nagyközségekben, továbbá a rendezett ta-
nácsú és törvényhatósági joggal felruházott 
városok külterületein ismét érvénybe lépte-
tendő a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
2085. eln. 1907. sz. rendeletében előírt tankötele-
sek összeírása, a kor igényeinek megfelelően 
javított alakban. 

A tankötelesek összeírását a tanítónők és 
tanító kötelesek — fegyelmi felelősség terhe 
alat t — végezni, tekintet nélkül az iskola jel-
legére. Ezért azonban az összeíró tanerők ré-
szére a község az állami tisztviselők minden-
kori napidíját köteles fizetni, a megfelelő fize-
tési fokozat szerint. A község belterületén kívül 
összeíró tanítónak pedig természetben fuvar 
jár. A tanító kívánságára pedig az elöljáróság 

egy tagja köteles a tanítóval menni. A község 
területe a tanerők számához képest kerületekre 
osztandó. Az összeíró tanerő a számára kiutal t 
kerületben házról-házra tartozik menni. 

IV. Minden házban érdeklődik, hogy van-e 
ott: 1. óvóköteles gyermek; 2. mindennapos tan-
köteles; 3. továbbképzős tanköteles; 4. a háztól 
távollevő gyermek? 

A háztartás feje, a gyermek gondviselője, az 
összeíró által minden egyes esetben figyelmez-
tetendő az 1921. évi XXX. t.-c. 8. §-ára s annak 
következményeire. A pénzbírság valorizálandó 
búzaértékben! 

Ha a háztartás feje azt jelenti, hogy 1., 2., 3., 
4. pont alatti gyermek nincs a háznál, az össze-
író „Tudomásulvétel-bejelentés"-t irat vele alá. 
H a az összeíró a háznál az 1., 2., 3. pontban fel-
sorolt gyermeket talál, elkéri az iskolába való 
beiratás igazolását, amelyet az iskolának a be-
íratáskor kellett kiadni. Ezen gyermekeket az 
összeíró osztályonkint csoportosítva az „Össze-
sítőívbe" jegyzi be. 

Ha az összeíró olyan iskolázási kötelezettség 
ala t t álló gyermeket talál, aki iskolába még 
nincs beíratva, azt 1. ott rögtön valamelyik 
iskolába beutal ja; 2. a gondviselő részére ki-
állí t ja a „Kényszerbeiratásról való értesítés"-1, 
a vétívet a gondviselővel a lá í ra t ja ; 3. a gyer-
meket az Összesítő-ívbe bejegyzi, a kényszer-
beiratásnak a „Jegyzet" rovatban való feljegy-
zése mellett. 

Ha az összeíró olyan tankötelesről értesül, 
aki a háztól távol van, azt felveszi a „Háztól 
távollevő tankötelesek" jegyzékébe. Ha azon-
ban a gyermek beírását igazolták, akkor csak 
az „Összesítő-ívbe" kell bejegyezni. 

Az összeíró minden háznál érdeklődjön a 
szomszédoknál levő tankötelesek iránt s álta-
lában minden alkalmat ragadjon meg, hogy 
egyetlen gyermek sem maradjon ki az össze-
írásból. Ha az összeíró olyan tankötelest talál, 
akinek korát hamis adatok bemondásával való-
színűleg idősebbnek mondanák, azt a bemon-
dott születési adatok feljegyzése mellett hiva-
talból beírja az iskolába s ezenkívül felszólítja 
a gondviselőt, hogy a pontos születési adatokat 
3 nap alatt (külterületen 8 nap alatt) jelentse 
be a kijelölt iskola vezetőjénél. 

Általában, ha a gondviselő nem tud ja be-
mondani a tanköteles pontos születési adatait , 
ami igen gyakori eset, azok beszerzésére fel-
szólítandó, miután a születési adatokkal való 
visszaélés esetei meglehetős sűrűn fordulnak 
elő. 

V. Az összeírás befejezése után a községben 
levő iskolák tantestületeinek még a tanítás 
megkezdése előtt tantestületi ülést kell tar tani . 

1. A tantestületi ülésen minden összeíró fel-
olvassa az Összesítő-íven beírt gyermekek név-
sorát, amelyet az osztálytanítók a „Felvételi 
napló"-ban ellenőriznek. Ha idegen iskolakör-
zetbe (vagy magasabb fokú iskolába) beírt tan-
köteles van, erről az illetékes iskolakörzetet 
(magasabb fokú iskolát) értesíteni kell. 

2. Az egyes összeírok felolvassák s az osztály-
tanítók rögtön bejegyzik a hivatalból beírtakat . 



17—18. szám. Néptaiiítók Lapja 5 

Ha idegen iskolakörzetbe beutalt tanköteles 
van, erről az illető iskolakörzet értesítendő. 
A kényszer-beirottak névjegyzékét kísérő irat-
tal a tantestület átteszi a közigazgatási ható-
sághoz, a kihágási el járás megindítása végett. 

3. Az összeíró felolvassa a háztól távollevő 
tankötelesek jegyzékét s erre az az összeíró, 
akinek a gyermeket fel kellett venni, meg-
mondja, hogy a gyermeket ott találta-e s vele 
szemben milyen intézkedéseket tett. Ha a gyer-
meket eltagadták, az eltagadó fél ellen a ki-
hágási eljárás megindítása végett a közigaz-
gatási hatóságnál feljelentést kell tenni. 

4. Az összeírok á tadják a születési adatok be-
jelentésére való felhívás átvételi íveit az osz-
tálytanítóknak. Az osztálytanító pedig, ha a 
gondviselő a kitűzött határidő alatt nem jelen-
tette be, vagy pedig hamis adatokat jelentett 
be, jelenést köteles tenni az igazgatóságnak, 
amely a kihágási eljárás megindítása miatt | 
feljelentést tesz a közigazgatási hatóságnál. 

5. A tantestületi ülés után az összeírok át-
adják az iratokat a törzskönyv vezetésével 
megbízott tanítónak, hogy az a törzskönyvet 
összeállíthassa. 

I ly eljárás mellett a lehető legrövidebb úton 
mindenféle bürokratizmustól menten elértük 
azt, hogy a tanítás megkezdésekor minden tan-
köteles számon van tartva, be is van írva. 

VI. A tanítás megkezdésének tehát semmi 
akadálya nincs már s az első hét eltelte után 
a tanítónak kötelessége elkészíteni az első 
Mulasztási kimutatást. 

1. Az első ízben mulasztók részére intő állí-
tandó ki. Ezen intőt a tanító tartozik kiállí-
tani. Ha a tanköteles nem a szülőjénél (vagy 
a gyámjánál) van, akkor az iskoláztatásért 
felelős gondviselőn kívül ezt is meg kell inteni. 
Menhelyi gyermekeknél a telepfelügyelőség is 
értesítendő. A község belterületén az „Intés"-t 
a hétfői napon kell kézbesíteni. Ez a községi 
elöljáróság kötelessége, tehát az iskola igazga-
tóságának az intéseket oda át kell tenni. A ki-
mutatást a törzskönyvvezetőnek kell megkül-
deni. A külterületeken az Intésekért minden 
szombaton délután azok a mezőrendőrök köte-
lesek jelentkezni, akik az iskolakörzetben mű-
ködnek. Ezek az intőket hétfő estig kézbesíteni 
kötelesek. Ha a kézbesítők a vétíveket kedden 
délelőtt nem szolgáltatják be, ellenük a fel-
jelentés a közigazgatási hatóságnál megteendő 
a tanító által, az igazgatóság út ján . 

2. A másodízben mulasztás esetében a tanító 
a) elkészíti a mulasztási kimutatást s abba 

ő vezeti bele a törvény által megszabott pénz-
bírságot, amelyet a községi elöljáróságnak kell 
behajtani; 

b) a másodízben mulasztókat a tanító ismét 
meginti s figyelmezteti, hogy ezen mulasztásért 
mennyi büntetést kell majd fizetnie. Az intések 
kézbesítése hasonló, mint az első ízben mulasz-
tóknál ; 

c) a tanító a mulasztási kimutatást (az igaz-
gatóság útján) átteszi — vétív mellett — a köz-
ségi elöljárósághoz; 

d) a községi elöljáróság: 1. a bírságot be-

haj t ja . A községi elöljáróság nem mondhatja 
a büntetésre, hogy „behajthatatlan"; 2. a bün-
tetés végrehajtásánál az iskolát értesíti; 3. a 
büntetéspénzt az iskolai pénztárba átutal ja . 

Ha a községi elöljáróság a büntetéseket végre 
nem haj t ja a kiszabott határidőre, ellene a köz-
igazgatási hatóságnál a feljelentés megteendő. 

e) A törzskönyvvezető és az osztálytanító a 
községi elöljáróság értesítése után a megfelelő 
helyen a büntetés végrehajtását bejegyzi. 

3. A hannadízbeni mulasztásnál az eljárás 
hasonló, mint a másodízbeni mulasztásnál. 

4. A negyedízben mulasztók: a) külön ki-
mutatásban veendők fel; b) intéssel figyelmez-
tetendők a kihágási el járás megindításáról; 
c) kihágásért feljelentendők a közigazgatási 
hatóságnál, amely a büntetéspénzeket az iskolai 
pénztárba átutal ja , az iskolát a büntetés végre-
hajtásáról értesíti; d) a törzskönywezető és az 
osztálytanító a büntetés végrehajtását be-
jegyzik. 

5. Az ötöd- és többízben mulasztókkal szem-
ben hasonló az eljárás, megtoldva azzal, hogy 
feljelentendők a fiatalkorúak bíróságánál. 

Csak ilyen szigorú rendelkezések pontos és 
következetes végrehajtásával fogjuk elérni azt, 
hogy Csonka-Magyarországon minden tanköte-
les iskoláztatásban fog részesülni s ez reményt 
nyúj t arra, hogy az analfabéták száma is 
csökkenni fog és végül el fog enyészni. 

Minden intézkedés tehát odairányuljon, hogy 
a tanköteles kezeink közül ki ne szabaduljon. 
Lakásváltoztatáskor különösen 6zemmel kell 
tartanunk a tanköteleseket, mert ilyenkor van 
a legtöbb alkalom a népoktatási törvény ren-
delkezéseinek kijátszására. 

Ezért minden gondviselő a tankötelesek lakás-
változtatását, az iskolakerületből való végleges 
távozását vagy az abba való beköltözését a 
kerület iskolájánál köteles bejelenteni. Ennek 
elmulasztása kihágásnak minősítendő s az el-
járás megindítását a tanítónak kell kérnie. 

Ha a lakásváltoztatás ugyanazon iskolakerü-
letben történik, a tanító ezt tudomásul veszi 
és a megfelelő naplókba bevezeti. 

Ha azonban a távozó más iskolakörzetbe tá-
vozik, akkor a) a tanköteles „Elbocsátó levelet" 
kap; b) az idegen kerület törzskönyvvezetője 
(a községi elöljáróság) értesítendő, hogy a tá-
vozó tanköteles mely határidőre utasít tatott a 
jelentkezésre. Ezen értesítés a törzskönyvi lap-
pal együtt küldendő el. 

Ha a tanköteleseket ezen szigorú és követke-
zetes rendelkezésekkel bekényszeríthettük, gon-
doskodnunk kell még arról is, hogy azok az 
iskola munkájában részt is vegyenek. Nem 
szabad tehát megengednünk, hogy egyes gyer-
mekek hónapokig irka, könyv stb., szóval fel-
szerelés nélkül jöjjenek az iskolába. 

A felszerelés nélkül jövő gyermekek gond-
viselőit a tanító már az első héten (a községi 
kézbesítés ú t ján) felszólítani tartozik, hogy a 
taneszközöket 3 nap (külterületen 8 nap) alatt 
szerezze be, különben azt a község fogja be-
szerezni. 

Ha a gondviselő ezen felszólítás dacára sem 
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szerezte be a kitűzött határidőre a taneszközö-
ket, a tanító értesíteni köteles a községi elöl-
járóságot, amely azokat 3 nap alat t az iskolába 
elküldeni köteles s á rá t a gondviselőtől végre-
haj tási úton haj t ja be. Ha a községi elöljáróság 
ezen kötelességét nem teljesíti, a tanító által 
(az igazgató útján) a közigazgatási hatóságnál 
feljelentendő. 

Természetesen gondoskodnunk kell a szegény 
tanulók segélyezéséről is. Erre a célra (tan-
eszközök és ruházat kiutalására) rendelkezésre 
kell hogy álljanak azok az összegek, amelye-
ket annak az iskolának a mulasztói büntetés-
képen fizetnek. 

Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a bün-
tetéseket szigorítják és valorizálják! 

Szigorúan keresztül kellene vinni azt az el-
vet, hogy minden tankötelesnek (hacsak maga-
sabb fokú iskolába nem lép s abba tényleg 
jár) a mindennapi iskola I—VI. osztályában 
előírt ismeretekét el kell sajátí tani. Azoknál 
tehát, akik a tizenkettedik életévüket betöltik, 
de a VI. osztályt még nem végezték el, a köte-
lező oktatás meghosszabbítandó oly módon, 
hogy mindaddig köteles iskolába járni (tekin-
tet nélkül a korára), míg az előírt ismereteket 
nem sajátította el. Természetesen ez alól kivé-
tel volna az, akinél a hatósági orvos tompa-
elméjűséget állapít meg. Az a tanköteles, aki-
nél a kötelező oktatás meghosszabbíttatott, kö-
teles volna — tekintet nélkül korára — három 
évig továbbképzőbe is járni. 

A kötelező oktatás meghosszabbítása bizott-
ságilag állapítandó meg a tanító előterjeszté-
sére. A bizottságban orvos is legyen. A bizott-
ság a határozatot rögtön közli a gondviselővel 
s tudomásul vétel végett bejelenti a járási tan-
felügyelőségnek, ahová a gondviselő fellebbez-
het. 

Ha a tanköteles, akinek kötelező oktatása 
meghosszabbíttatott, az iskolakörzetből elköl-
tözködik, az új lakóhely iskolakörzete (elöljáró-
sága) értesítendő az oktatás meghosszabbításá-
ról. 

Ezen rendelkezések életbeléptetésével elérjük, 
hogy: 1. a tanköteles mindaddig, míg oktatási 
kötelezettsége tart , állandóan figyelemmel tar t-
ható; 2. az ügykezelést életrevalóvá, egysze-
rűbbé, fürgébbé tettük. Igazán semmivel sem 
igazolható, hogy minden írást az iskola helyi 
hatóságának (gondnokság, iskolaszék) elnöké-
vel, a községi tanácsnokkal, bíróval stb. kell 
aláíratni. Ez felesleges erőpazarlás s különösen 
a külterületi iskoláknál, ahol rendszeres posta-
közlekedés nincs, az ügymenetet igen lassúvá 
és hosszadalmassá teszi. Ez nagy akadálya nép-
oktatásunknak s a segítség csak az lehet, hogy 
a tanítói kart is belevonjuk a modern iskolai 
adminisztrációba. 

Végül: ha a beiskolázás ügymenetét az el-
mondottak alapján reformáljuk, a 130.700— 
VlII/a— 1923. sz. rendelet igen sok üdvös intéz-
kedését meg kell tar tanunk, mert az itt elmon-
dott tervezet a modern ügykezelésnek csak hé-
zagos vázlata. 

(Folytatjuk.) 

23—24. szám. 

Gyakorlati példa a szülői értekezlet anyagára 
és módszerére. 

I r ta : Kaposi Károly, áll. tanítóképzőintézeti gyakorló-
iskolai tanító. 

A) 
Alkalmi tanítás. 

(Az alkalmi tanítás anyaga egyszersmind a 
szülői értekezletnek szemléleti, konkrét anyaga.) 

I . 

Kedves gyermekeim! 
a) Ma bezárul iskolánk kapuja. Sokan közü-

letek már vissza sem térnek többé e faiak közé. 
Nem taníthatunk, nevelhetünk ezentúl bennete-
ket. Olyan a tanítótok, iskolátok helyzete most, 
mint annak a növénynek a helyzete, amely már 
meghozta a termését, megérlelte magvát. Az 
anyanövény az iskola; a termés, a mag a ti 
tudástok, a magatartástok. Tanultátok, hogy 
minden anyanövény gondoskodik a leendő 
utódjáról. Ellátja a magban a csirát annyi tar-
taléktáplálékkal, hogy megélhessen belőle ad-
dig, míg a csirából lett ú j növény maga is 
meg tudja keresni a szükséges táplálékot. Én is, 
mint az anyanövény, szeretnék még valami 
útravalót, tartaléktáplálékot a tarisznyátokba 
rakni, azaz egy komoly tanítást hozzátok in-
tézni. Hallgassátok meg azt és őrizzétek meg 
gondosan a lelketekben! 

. b) A magyar gyermekek a magyar nemzet 
csemetéi. Tehát ti is valamennyien a magyar-
nemzet csemetéi vagytok. Mint a fiatal cseme-
ték felváltják a gyümölcsben, az erdőben, az 
öreg, korhadt fákat, úgy ti kis embercsemeték 
pótoljátok majd a magyar nemzet soraiból ki-
dűlt férfiakat, nőket. 

Milyen legyen a magyar gyermek, hogy be-
lőle a haza derék fia legyen! Erre a kérdésre 
akarok ma felelni. Ez lesz az útravalótok. 

II. 
Nagy és kiváló magyar férfiak és nők gyer-

mekkorából mondok el néhány eseményt és pél-
dát. Ezekből a példákból majd megállapítom, 
hogy milyenek legyenek a magyar gyermekek. 

a) Először egy magyar királyleányról, Endre 
nevű királyunk leányáról, Erzsébetről mondok 
el egy történetet. 

Erzsébetet kis gyermekkorában elvitte vőle-
génye Németországba. Eégi időben a király-
leányokat kis gyermekkorban jegyezték el. Így 
történt Erzsébettel is. 

Erzsébetet, német fejedelemasszonynak nevel-
ték. De azért nem j á r t díszes ruhákban, éksze-
reket sem viselt. A zsebpénzt, ami t kapott, a 
szegények közt, osztatta ki, úgyszintén a kony-
hán megmaradt ételmaradékokat is. Annyi időt 
töltött a templomban, a szegények közt és olyan 
egyszerű ruhákban jár t , hogy a fejedelmi ud-
varban csúfolták és gúnyolták vallásossága, 
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jótékonysága, egyszerűsége miatt , sőt haza 
akarták emiatt küldeni. Asszonykorában még 
sokkal több jót tett a szegényekkel. Egy alka-
lommal télidőben egyik szolgálója kíséretében 
kenyeret, bort, tojást s más ételeket vitt kö-
penye alatt, hogy kiossza azokat szegényei kö-
zött. Amint a várpalotából kijött, találkozott 
férjével, ki szigorúan így szólt hozzá: „Hadd 
lám, mit viszel1?" — s a köpenyt félrevonta. S 
halljátok a csodát! A bor, a tojás, a kenyér he-
lyén piros és fehér rózsák voltak. Erzsébet feje 
fölött fényes feszület tündöklött. Fér je ámulva 
nézte őt és engedte ezentúl háborítatlanul bete-
geit látogatni. 

Kövessétek Erzsébet példáját, legyetek olyan 
istenfélők, olyan jók a szegényekhez s egysze-
rűek, nem hiúk, mint Erzsébet. 

b) Most nagy szabadsághősünkről, a retteget 
kuruevezér, Rákóczi Ferenc gyermekkorából 
mondok el igaz történetet. 

Rákóczi Rerenc édesanyja Thökölyi Imre 
kuruevezér felesége volt. Thököly Rákóczi F. 
mostoha atyja volt. Thököly a magyar haza 
szabadságáért küzdött. Rákóczi Ferenc anyjat 
pedig itt a képen látjátok. Munkács várát vé-
delmezi az osztrák császár serege ellen. Sisak 
a fején, páncél a derekán, kard az oldalán, ő a 
vár védője, kapitánya, ö is a magyar haza sza-
badságát, függetlenségét védi Munkács várá-
ban. Mellette van fia, Rákóczi F. Mit lát minden 
nap a kis Rákóczi? Édesanyja vitézségét, hő-
siességét. Mindig ott látja, ahol legnagyobb a 
veszdelem, ahol bátorításra, okos parancsra van 
szükség. Megtörtént, hogy egy ellenséges bomba 
Rákóczi anyja szobájába csapott, de azért nem 
csüggedt el, tovább védte a várat . S látta vé-
rezni a kurucokat, látta őket meghalni a hazáért. 
Hallotta az elesett kurucok utolsó fohászát: 
Isten, védd meg magyar hazánkat! De jaj, a 
védőseregben áruló akad . . . Munkács osztrák 
kézre kerül. Rákóczi Ferencet és testvérét Jú-
liát édesanyjukkal Bécsbe viszik. Bécsben elsza-
kítják Rákóczit anyjától. Elvitték Csehországba. 
Édesanyja búcsúszavai ezek voltak: 

„Fiam, lelkem, ha tőlem elszakítanak is; veled 
marad az árvák Istene. Ne feledd el soha, hogy 
téged Rákóczi Ferencnek hívnak! Ne feledd el, 
hogy a te hazád Magyarország s hogy neked azt 
a nyomorúságban még százszor inkább kell 
szeretned!" 

Elfelejtette-e Rákóczi anyja szavait? 
Rákóczi Ferencet egy kolostor iskolájába ad-

ták be s megparancsolták tanárainak, hogy né-
metnek neveljék. Űtáltassák meg vele hazáját, 
nemzetét, mert veszedelmes családból szárma-
zott. Vigyázzanak, mert ha magyar marad vé-
rének egy árva cseppje is: fölkelő kuruevezér 
lesz belőle, mint amilyen Thököly, mostohaatyja 
s mint amilyen édesanyja. Telt-mult az idő. 
Rákóczit németnek nevelték. Egyszer az i f jú 
Magyarország térképén Munkácsot meglátva . . . 
zokogott. 

Miért sirsz, fiam? — kérdezte nevelője. 
Rákóczi így felelt: Lehetetlen oly hamar fe-

ledni. 
Látjátok nem felejtette el édesanyja búcsú-

szavait. Az volt neki a mindennapi imádsága. 
Nem felejtette el azokat, akkor sem, mikor már 
szabad volt, mikor bejárta Olaszországot, Né-
metországot. Még akkor sem, mikor megnősült. 
Házassága u tán visszatért Magyarországra, 
megkapta nagy-nagy birtokait. Itthon sa já t sze-
mével látta a leírhatatlan nyomorúságot, az 
osztrák zsoldos katonák garázdálkodását. Hal-
lotta a kétségbeesés ja já t : 

— Rákóczi Ferenc, szabadíts meg minket! 
Bontsd ki a szabadság zászlaját, vezess kínzóink 
ellen a csatába. Reád vár a nemzet . . . Hadd lo-
bogjon a szabadság lobogója . . . És Rákóczi ki-
tűzte a lobogót. Mikor ezt a hírt meghallotta 
messze Kis-Ázsiában, száműzött anyja, ezt 
mondta Thökölynek: 

— Nem fa ju l t el az én fiam, nem ölhették meg 
a sz ívé t . . . ! 

Rákóczi szívében sem a megalázás, sem a rab -
ság, sem a nagy gazdagság, sem a boldog házas 
élete nem altatta el hazája iránti szeretetét, ren-
dületlenül szerette hazáját. Szeressétek ti is 
ilyen rendületlenül magyar hazátokat! 

c) Hallottátok és tudjátok, hogy 1848-ban a 
tótok, az oláhok, a szerbek, a horvátok és az 
osztrákok, tehát minden oldalról megtámadták 
hazánkat. Azt is tudjátok, hogy a magyar nem-
zet legyőzte ellenségeit. Ebben a szabadságharc-
ban Görgei Ar tú r tábornok volt a honvédsereg 
fővezére. Görgei fővezér gyermekkorából fel-
olvasok nektek igaz eseményeket. 

Az eseményeket Görgei tábornok így mondta 
el egy írónak: 

(A beszélgetést megtaláljuk Benedek kis-
könyvtárának: Híres gyermekek című köteté-
nek 32—33. lapján. A rövid tartalma a követ-
kező: Görgei elmondja, hogyan szoktatta édes-
anyja őt és testvéreit a pontos házirendhez, az 
engedelmességre, az őszintességre, a kötelessé-
gek teljesítésére). 

Látjátok Görgei tábornok kis gyermekkorában 
megszokta, megtanulta a feltétlen engedelmessé-
get, a pontos rendet, az őszinteséget. Kövessé-
tek Görgei tábornok példáját! Legyetek ti is 
otthon engedelmesek, rendszeretők, őszinték és 
kötelességtudók. 

d) Most Magyarország és a földkerekség egyik 
legnagyobb festőművészéről, Munkácsy Mihály-
ról és fiatal korának munkájáról akarok nektek 
beszélni. 

Munkácsy már kis gyermekkorában teljesen 
árva lett. A kis vézna fiú asztalosinas lett. Sze-
gény í j ú I Két esztendeig tűrt , szenvedett, mint 
inas. Beteg lett. Betegsége alatt kezdett rajzolni, 
festeni. Rajzait meglátta Szamossi festő, ki 
véletlenül a házhoz betoppant vendégképen. 
Szamossi nézte-nézte a rajzokat, csóválta a fejét 
és végül magával vitte az asztalosinast. Sza-
mossinál lángolt fel Munkácsyban a vágy, hogy 
ő is festő lesz. Egyedül volt. Csak a jó Istenben 
és saját akaratában bízott. Akarta, erősea 
akarta , hogy festő lesz. Tanult és dolgozott, 
éjjel-nappal, szakadatlanul. Erős akaratával ós 
kitartó, szorgalmas tanulással elérte célját. Mi-
kor Párizsban kiállították a Siralomházba* 
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című képét, egyszerre a földkerekség leg- ' 
nagyobb festőjének mondták. 

A didergő, szegény kis asztalosinasból a mű-
vészek fejedelme lett. És minek köszönhette 
ezt'f Isten után ki tehetséget és erőt adott 
neki, sa já t erős akaratának és kitartó vasszor-
galmának. 

Tanuljatok Munkácsytól akarni a jót, a szé-
pet, de ne álljatok meg az akarással, cseleked-
jetek is úgy, mint ő: tanuljatok vasszorgalom-
mal és kitartással. 

d) Most Magyarország legszomorúbb idejé-
ből, a megcsonkítása idejéből mondok el egy 
szomorú történetet. Egy kis magyar fiúról szól 
az esemény. 

Pozsonyban történt. 1919-ben februárban 
kardcsapás nélkül bevonult a cseh katonaság 
Pozsonyba. A pozsonyiak némán tűrték a meg-
szállást. Mindenki bezárkózott lakásába. Senki 
sem dolgozott. Az utca néma és sötét volt. Po-
zsony gyászolt. Néhány napi gyász után a po-
zsonyiak összegyülekeztek egy téren gyűlésre. 
Elmondták, hogy elég volt a gyászból, kezdje 
meg mindenki napimunkáját . Pozsony magyar 
volt és magyar lesz. A tömeg szétoszlott. Egyik-
másik csoport, halkan dúdolta a Kossuth-nótát. 
Egy kis magyar fiú ekkor felmászott egy vil-
lanydúcra és kitűzte a kabát ja alá rejtett ma-
gyar zászlót. A piros-fehér-zöld színű zászlót! 
Büszkén, bátran kiáltotta: Éljen Magyar-
ország! 

És mi történt? Egy puskadörrenés . . . és a 
büszke magyar fiú holtan bukott le a dúcról. 
Egy cseh katona lelőtte. Nem mondom el to-
vább az eseményt, mert mindanny ian . . . 
sírnánk. 

Miért lőtték agyon a kis magyar fiút? Mert 
magyarnak vallotta magát. Büszke volt ma-
gyarságára. Szerette, imádta a magyar zászlót, 
Magyarország szent jelvényét. 

Tanuljatok ettől a büszke magyar fiútól pél-
dát. Akárhogyan is csonkítanak meg ellensé-
geink, ha el is vették hazánk és magyar testvé-
reink nagy részét, lelkünket, a magyar lelkün-
ket nem vehetik el! Legyetek ti is olyan büsz-
kék magyarságtokra, a magyar zászlóra, mint 
a hősi halált halt pozsonyi magyar fiú! 

III . 
Most pedig egy komoly Ígéretet kérek tőle-

tek. Megigérítek-e, hogy követni fogjátok Er-
zsébet fejedelemasszony vallásosságát, jóté-
konyságát; Görgei tábornok fiúkorabeli enge-
delmességét, őszinteségét, renszeretetét; Mun-
kácsy Mihály erős akaratá t és kitartó szorgal-
mát, s végül a kis Rákóczi Ferenc rendületlen 
hazaszeretetét és a pozsonyi hősi halt fiú büszke 
magyarságát? Álljatok fel és úgy válaszol-
jatok! 

Gy. 1.: Megígérjük! Gy. 2.: Olyan leszek! 
Ha fogadástokat meg is tartjátok, akkor ve-

letek lesz a Magyarok Istene és felnőtt koro-
tokban megteremtitek a boldog, a nagy, a szép 
egész Magyarországot! 

B) 
Szülői értekezlet. 

I . 

Mélyen tisztelt Szülők! 
Tanúi voltak kedves gyermekeik fogadásá-

nak. Bizonyára akadnak gyermekek, akik a ta-
nítás hatása alatt követnék a szép és nemes 
példákat. De ismerjük Jézus szavait: „A lélek 
erős, de a test gyenge." Fokozott mértékben áll 
ez a gyenge akaratú gyermekekre. A gyerme-
kek nagy része elfelejti nemes elhatározását és 
az elhatározásból nem lesz tett. Tanításom te-
hát pusztába hangzó üres szó maradna. 

Miért kérettem ide a mélyen tisztelt Szülő-
ket? Nemcsak a fogadás tanúivá, hanem annak 
részeivé is óhajtottam Ünköket tenni. Én hi-
szem és meg is vagyok róla győződve, hogy 
minden egyes szülő így sóhajtott fel magában: 
„Édes gyermekem, bár követnéd a szép példá-
kat!" Ügyebár nem csalódom feltevésemben. 
Ezzel az óhajtással Önök is részesei az Ígé-
retnek. 

Beszéljük meg, hogyan segíthetjük gyerme-
keinket a szép példák követésében! 

II . 
Az alkalmi tanításból a szülőknek Görgeiné 

és Zrínyi Hona nevelési példája szól. E két ma-
gyar anyának nevelése valóságos iskolapélda 
arra, hogyan nevelhetünk gyermekeinkből jó 
gyermekeket. 

El járásuk igen egyszerű. Elemezzük először 
Görgeiné eljárását! Görgeiné egyik parancsa 
például: Este 7 órakor pontban vacsorázunk. 
Ha elkésel, Artúr fiam a vacsoráról, nem kapsz 
vacsorát! Ezzel a paranccsal Görgeiné fiát vá-
lasztás elé állítja. Ha a fia megtar t ja a paran-
csot, kap vacsorát, ha nem ta r t j a meg, akkor 
nem eszik. A rendetlenség maga u tán vonja a 
következményét: nincs vacsora. A fiú korgó 
gyomorral fekszik le. Görgeiné nem puhul meg 
fia kérlelésére, keserves sírására. Következe-
tes, parancsának föltétlenül érvényt szerez. 
Maga Görgei tábornok jelentette ki, hogy egy-
kétszer elkésett, de éhesen feküdt le e tapasz-
talta, hogy nincs engedékenység, nincs irga-
lom. Tehát ezután pontosan jelent meg az ebéd-
nél, a vacsoránál. Kénytelen volt hozzászokni 
a házirendhez, a pontossághoz. 

Egy másik parancsa ez: Este lefekvés előtt 
felmondod a leckét! Ismét két ú t van a gyer-
mek előtt. Ha t u d j a a leckét, lefekhetik, ha 
nem, fennmarad addig, míg megtanulta a lec-
két. Utolsó esetben sincsen irgalom. Hiába ál-
mos fia, hiába ragad le a szeme, édesanyja ki-
mosat ja hideg vízzel az álmos szemét, a leckét 
föltétlenül meg kell tanulnia* Tehát ebben az 
esetben is következetes, kényszeríti fiát az en 
gedelmességre. 

Hasonlóképen já r el Görgeiné a cipők napon-
kénti kitisztításával, a ruha elrakatásával, a 
test edzésével. 

Mily megható Görgeinének az őszinteségre 
való ránevelése. F ia eltépte öccse könyvét. Tud-
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ja, hogy ez hiba, tudja , hogy ezt a hibát be kell 
vallania. Napokig jár-kel ezzel a bűnnel, min-
den percben megtudhat ja édesanyja hibáját , be 
nem vallott bűnét. Retteg a következményétől: 
elveszti édesanyja becsülését, szeretetét. Volt is 
már rá alkalom. S érzi az akkori fájdalmait . 
Édesanyja akkor nem szólította meg, nem mon-
dott neki mesét, nem vitte magával, nem csó-
kolta meg. Egy-két napig bírja a fiú a hallga-
tást, végre odaborul any ja keblére, megvallja 
hibáját s kéri büntetését. S édesanyja meg-
bocsát neki, sír vele örömében. 

Végelemzésképen mondhatom, hogy Görgeiné 
egy és ugyanazt a parancsot, azaz cselekedetet, 
sokszor és mindig azonos módon végezteti. Mit 
ér el ezzel? Ha a gyermek egy cselekedetet 
mindig azonos módon hajt végre, a cselekedet 
végrehajtása szokásává válik. A szokás pedig 
a gyermek második természetévé lesz. Görgeiné 
fia tehát szokásból, második természetből enge-
delmeskedik, edzi a testét, rakja esténként 
rendbe a ruháját , vallja be hibáját s mondja az 
igazat. S mikor a szokás már kialakult, nem 
kell Görgeinének parancsolnia, tiltania. A fá-
rasztó ránevelő munka a szokás keletkeztetése 
volt. De szívesen végezte ezt a fárasztó szokta-
tást, a ránevelést, hiszen szeretetből cselekedte. 
Bőséges is a jutalma: gyermeke rendszerető, 
engedelmes, őszinte, kötelességtudó fiú. 

Önök is szeretik gyermekeiket, szeretetből 
kövessék tehát Görgeiné nevelési rendszerét. 

Most beszéljük meg Zrínyi Ilona nevelési pél-
dáját ! 

Zrínyi Hona három évig védte Munkács vá-
rát. Kis fia, Ferenc, minden nap tanu ja édes-
anyja munkájának. Zrínyi Ilona, a lágyszívű, 
nőies anya, Munkács várában katonává vált: 
sisakkal a fején, páncéllal a derekán, karddal 
az oldalán jelent meg legveszélyesebb helyeken. 
Hősiességén ugyancsak felbuzdulnak katonái. 
Bomba vág a nagyasszony szobájába és még-
sem lesz ingataggá a vár védésében. Mindeze-
ket az eseményeket lát ta fia, Rákóczi Ferenc. 
Zrínyi Ilona fiának példát adott a törhetetlen 
hazaszeretetre. Ezekből a nemes példákból táp-
lálkozik Rákóczi Ferenc lelke árvaságában, 
rabságában. Elkíséri a példa emléke azonban 
a jó módba is. Ennek a felejthetetlen, gyermek-
kori példának hatása alatt tűzte ki a szabad-
ság zászlóját. Az édesanyai példa keletkeztette 
Rákóczi lelkében a rendületlen hazaszeretetet. 

Mi is szeretjük gyermekeinket, gyermekeink-
ből mi is nemesen érző, erkölcsös, hazaszerető 
embereket óhajtunk nevelni. Kövessük tehát 
Zrínyi Ilona példáját! Adjunk gyermekeink-
nek szeretetből és tervszerű meggondolásból 
csak jó, nemes és értékes példákat! Amilyen a 
szülő példája, olyanná fejlődik a gyermek. 

III . 
A mai szülői értekezlet tanulságait a követ-

kezőkben állapíthatjuk meg: Jó és értékes eré-
nyek keletkeztetésének eszközei a helyes szok-
tatás, a nemes példaadás, a tervszerű foglal-
koztatás és tanítás. 

Végül kérem az igen tisztelt szülőket, legye-

nek önök gyermekeik eleven lelkiismerete, t i. 
új í tsák föl alkalomadtán a mai napon hallott 
eseményeket, buzdítsák és ösztönözzék kedves 
gyermekeiket a szép példák követésére, foga-
dásuk megtartására. 

IV. 
Az értekezés után megbeszélést tartottam. A 

megbeszélés értékes és aktiv jellegű volt. Akadt 
például szülő, aki a nagymama engedékeny-
sége miatt panaszkodott és kért felvilágosítást. 
Egy anya az apa esetleges pontatlansága és 
helytelen példaadása tekintetében kért felvilá-
gosítást. Az értekezlet termékenyítő hatását 
muta t ják a taní tás és az értekezlet hatása alatt 
spontán elhangzott szülői vélemények: „Ma so-
kat tanultam!" „Ezentúl mindig eljövök ezekre 
az értekezletekre." 

C. 

A bemutatott alkalmi tanítással és a meg-
tar tot t szülői értekezlet leírásával célom volt a 
szülői értekezletek módszerére példát adni. Ál-
talános a panasz, hogy a szülői értekezletek 
nem látogatottak, nem vonzóak és hogy a szü-
lők nem vesznek tevékenyen részt. Több kísér-
let után a fenti eljárást és módszert tartom 
csak célszerűnek. A módszerem pedig a követ-
kező: 

A szülőket meghívom egy alkalmi tanításra, 
ünnepélyre. Az alkalmi tanítás tárgya értékes 
nevelő példák. A példák, események a tanítás 
folyamán nemcsak a gyermekek, hanem a szü-
lők belső élményeivé is válnak. Ezzel a szülő-
ket már belevontam az iskolai nevelés felada-
tába, sőt mondhatom, annak felelős munkatár-
saivá is tettem őket. Megéreztettem és meg-
teremtettem ezzel az iskola és a család közti 
kapcsolatot, fölkeltettem az iskola munkája 
iránti érdeklődést. Ennek az érzésnek a föl-
keltésével beláttat tam a szülői értekezlet szük-
ségességét is. 

Az értekezleten felújítom a már keletkezte-
tet t belső élményeket, azaz a nevelő hatású pél-
dákat. Ezután a szülőt érdekli, hogy mi módon 
szoríthatja a tanító és szülő közös nevelő mun-
kával a jó példa követésére. A közös nevelő 
munka megbeszélése, elemzése az értekezlet 
tárgya. Így lett az alkalmi tanításom a szülői 
értekezlet szemléleti anyagává, konkrétumává. 
Tulajdonképen tehát nem én tanítottam a szü-
lőket, hanem a nagy emberek példája, az al-
kalmi tanítás anyaga. 

Csak ilyen konkrét módon megértetett anyag 
vál t ja ki a szülőkből a kívánatos és szükséges, 
a megértést bizonyító aktiv szerepet, a hozzá-
szólást. Elméleti előadáshoz a szülők rendsze-
r in t az anyag meg nem értése miat t nem szól-
nak hozzá. 

A szülői értekezlet szemléleti anyagául szol-
gáló alkalmi taní tás anyagát részint a magyar 
nemzet történetéből, részint magyar mesékből, 
elbeszélésekből merítem. Az alkalmi tanítást 
helyettesítheti mesetárgyalás, mesedélután, 
esetleg gyermekszínelőadás. Ilyen iinnepely 

3 ! 
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jellegű alkalmi tanítással azért is ajánlom a 
szülői értekezletet összeüapcsolni, mert ígv az 
értekezlet érdekes, vonzó és i lyenfajta értekez-
leten szívesen vesznek részt a laikus és kis-
műveltségű szülők. 

A közgazdaságtan 
és társadalomtan módszere.* 

I r t a : Geőcze Sarolta. 

XIX. A kereskedelem. 
A kereskedelmet szintén nem elég puszta 

gazdasági vonatkozásában tárgyalni, hanem 
meg kell értetni annak roppant társadalmi je-
lentőségét is, valamint a szükségletek kielégí-
tése 8 az ú j igények keletkeztetése révén való, 
sokszor végzetes hatását a nemzeti s népéletre 
8 a kereskedőnek ebből eredő erkölcsi felelős-
eégét. 

Gazdasági meghatározása egyszerű. Az árú-
forgalmat közvetíti a termelő s a fogyasztó 
közt; e végből a kereskedő az árúkat nemcsak 
beszerzi, hanem gondozza is és továbbítja. 
Mindez fáradsággal, befektetéssel és kockázat-
tál jár és szakértelmet kíván. Méltányos tehát, 
hogy fáradsága jutalmául meglegyen tisztes-
séges haszna (15—20%), amiből üzletét, magát 
és családját fenntarthassa. Megilleti az az ügy-
nököt is, aki nem maga ad-vesz, hanem abból 
él, hogy mások között közvetíti az üzleteket. 
Ehhez ügyesség, szemesség, élelmesség, fürge-
ség és megbízhatóság kell; de sok fáradsággal 
is jár ; viszont ő úgy az eladót, mint a vevőt 
sok fáradságtól, időveszteségtől kíméli meg. 
Fáradsága díjáért tehát ő is még ugyan meg-
szolgál. 

Eredetileg a cserekereskedés já r ta ; mérték 
sem volt. Így van ma is a kezdetleges gazda-
sági fokon élő vad népeknél. Ez azonban alkal-
matlansággal, bajjal jár t . 

Idővel a tapasztalat rávezette az embereket 
a mértékek s az állandó értékmérő: a pénz 
használatára. Ez adta meg az adás-vevésnek 
biztos alapját : ez tette lehetővé a normális ár-
szabást. Később ez sem volt elég. Az üzleti élet 
modern méretei szükségessé tették a hitel 
igénybevételét. M a a kereskedő főleg hitellel 
dolgozik. Mindezekről alább részletesen. 

A világháború alatt a gazdasági blokád foly-
tán beállott árúhiány s a pénzszűke, még in-
kább a pénz elértéktelenedése, ú j ra cserekeres-
kedésre utalta az embereket s a gazdasági élet 
bizonytalansága az árak szertelen hullámzásá-
ban nyilvánul. Az üzérkedés minden f a j t á j a : 
az árúelrejtés vagy halmozás, az árúuzsora s a 
^ ^ tA n! e 8 '®1 0 / '0 közlemények részletezését lásd a Néptaní-
tók L a p j a 9-10. számában. A fo ly t a t á s t a 17-18. számban. 
( N a g y i p a r i szociálpolit ika) s a 21—22. számnan (A f o r r a l o m 
s a f o rga lmi szociálpoli t ika). 

láncolás a rendes árképződéssel szemben az 
árakat mesterségesen felhajtotta. (Itt utalás 
egyes cikkek, például a cipő, cérna, tea, cukor, 
szappan indokolatlan megdrágulására. A 
konkrét esetek legjobban megértetik a dolgot.) 

Az árképződés tényezői: a kínálat és a keres-
let; minél több van valamely cikkből, minél 
könnyebben hozzáférhető s minél kevésbbé ke-
resik, annál olcsóbbá válik. Ellenben a ritka, 
nehezen megszerezhető s kapós cikk ára fel-
szökik (például ma a nemes fém. főleg a pla-
tina; vagy a háború idején a benzin, bors, 
puskapor; most a narancs). Másik tényezője: 
a verseny; holott a monopólium, illetve a sza-
bad versenyt korlátozó alakulatok — például a 
ring vagy a kartell s a tröszt — a természetes 
árképződést gátolják, vagyis az árakat felhajt-
ják. (Utalás a zab- vagy kávé-ringre, a cukor-
és szeszkartellre s a zsírtrösztre.) — Harmadik 
tényezője: a védővám, illetőleg a kivitel kor-
látozása, vagy a szabad kereskedelem. A védő-
vám a termelő érdekét védi azzal, hogy a ter-
melési költségen alul való áresést gátolja meg 
(például a bor- vagy sertésvám). A kivitel kor-
látozása s a hatósági árszabás (maximálás) a 
fogyasztó érdekét védi, mert meggátolja (pél-
dául a tojás, vaj , gabona) külföldre özönlését 
s az árak szertelen felhajtását. Míg a szabad 
kereskedelem nem oltalmaz senkit és semmit, 
hanem szabad folyást enged a versenynek. 
Emiat t sokszor ez is káros hatással van. 

A verseny eszköze a kirakat is; továbbá az 
árúkkal való házalás (kolportázs) s a hirdetés 
(reklám). Elfajulásai : a lavinarendszer* az al-
kalmi kiárusítás (occasio). Végül a részlet-
fizetésre való eladás, ami főleg a kisjövedelmű 
emberre veszedelmes, mert jövedelmét előre le-
köti; többnyire silányabb árút kap, mint a 
készpénzzel fizető vevő; de drágán is vásárol, 
mert az eladó az árba a kockázatot is bele-
számítja. — A verseny eszköze a hitelezés is, 
főleg a nyitott számla; ami azért veszedelmes, 
mert a vevőt fölösleges vásárlásra csábítja. 

Végül az árképződés tényezője a piac is, 
akár a helyi, vagy országos, akár a világpiac, 
főleg az odatóduló kínálatnál fogva; de a ve-
vők is oda gyűlnek. A vásár nem egyéb, mint 
helyhez kötött piac. A hetivásár a helyi fo-
gyasztást elégíti ki; az országos vásár nagy 
vidékek szükségletét; viszont nagy területek 
termeivényei találnak ott piacra, A nemzetközi 
árúmintavásár a világpiac 6zerve, egy-egy 
gazdasági ág fejlődéséről a világkereskedelem 
szempontjából számol be s a világforgalom le-
bonyolítására való. A világkiállításoknak, il-
letve az országos vagy helyi kiállításoknak is 
abban áll a jelentőségük, hogy a gazdasági 
élet fejlettségét t á r j ák föl s a közfigyelmet a 
beszerzési forrásokra hívják föl; de egészséges 
versenyre is buzdítanak. Végül a vásárcsarnok 

' I t t megin t k o n k r é t eseteket jó fe lhozni . 
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nem egyéb, mint állandósított vásár, mely a 
vevőközönségre roppant idő- és fáradságmeg-
takarítással jár. 

Irányát tekintve a kereskedelem vagy bel-
földi, vagy a külföldre irányul, mint kivitel, il-
letve behozatal. E kettő viszonyát fejezi ki a 
mérleg, amely akkor aktív, ha a kivitel felül-
múlja a behozatalt; ellenkező esetben passzív. 
Sajnos, a mienk, főleg most, passzív. Azzá teszi 
kivált a sok fényűzési iparcikk (szövött árú, 
selyem, csipke stb.) behozatala. A vám célja: 
a behozatal korlátozása. Van átmeneti (tran-
zité) kereskedelem is (például most a nemzet-
közivé lett Dunán). Ez a belföldi fogyasztást 
nem érinti, csak a vám- és forgalmi jövedelem 
révén hasznos az országra. 

Helyét tekintve a kereskedelem vagy vándor, 
vagy helyhez kötött, állandó helyiségben bo-
nyolódik le. A fejlődés során első volt a ván-
dorkereskedelem: az árúsok keresték föl az 
á rú t lelőhelyén vagy a termelőnél (a bibliai 
József eladatása; a karaván-kereskedelem; a 
középkori hanza-\árosok kereskedő népének s 
a törökdúlás idején a mi alföldi marhatar tó 
népünknek vándorkereskedelme; a rabszolga-
kereskedelem; ma is a házaló vándor vásznas, 
csipkés, a mezőkövesdi s kalotaszegi varrot tast 
áruló asszonyok). — A vásár már bizonyos idő-
szaki helyhezkötöttséget jelentett s jelent ma is 
(a piaci árúsok, vásárosok állandó bódéja). A 
fejlődés utolsó foka volt az állandó, helyhez-
kötött bolt, vagy üzlet s annak nagyobb mére-
tűvé fejlődtével az árúcsarnok, bazár, árúház. 
Mindezek tapasztalati dolgok; elég a meglévő 
ismereteket rendezni. Az i f júságnak ez örömet 
szerez; csak minél több tapasztalati tényre kell 
hivatkozni. 

Terjedelmét illetőleg lehet a kereskedelem 
kis-, közép- és nagy. Ez már nehezebb kérdés, 
mert mélyen belejátszik a társadalom életebe. 
Arra már kezdetben rá lehet mutatni, hogy az 
egész kereskedelmi szervezet hasonlít a vér-
keringés szerveihez: a nagykereskedő az aorta, 
amelyik az árú t nagyban szerzi be, elágazik (az 
ágak a közepes üzletek) s az ágakat árúval 
l á t j a el; azok megint elágaznak s az á rú t a 
kiskereskedőnek adják tovább, akitől végre az 
a vevőhöz jut. De a részletes tárgyalásnál jobb 
a kiskereskedelemből indulni ki s úgy haladni 
a nagyobbra. I t t azt kell kiemelni, hogy az ki-
csinyben vásárol (a termelőtől is, összevásá-
rolja a tojást, csirkét, gyümölcsöt, tejet, zöld-
séget) s a helyi vevőközönségei elégíti ki, azzal 
személyes érintkezést tar t fenn, vevőit, kivált 
faluhelyen, személy szerint is ismeri, tehát 
tudja, kinek mire van szüksége. Feladatát ak-
kor teljesíti, ha igyekszik mindent tartani, 
amire vevőinek ott szükségük van (tehát sza-
tócsüzlet, vagy vegyeskereskedés) ós főleg, ha 
az igazi, reális szükségletek kielégítéséről gon-
doskodik (például gyertyáról Mindenszentekre 

s karácsonykor, írószerről az iskolai év kezde-
tén, kőolajról a hosszú esték beállta előtt, 
menyasszonyi koszorúról farsangkor) s ha 
üzérkedésből nem vetemedik oktalan igények 
ébresztésére; tehát nem tar t fa lura nem illő 
fényűzési és divatcikkeket; ha nem igyekszik a 
népet hagyományos viseletétől eltéríteni; ha az 
árúkezelésben gondos (higiénikus szempontból), 
ha mértéke jó, ha jó árút szabott áron, kész-
pénzfizetésért ad s nem t a r t j a ki az á ra t s így 
a népet leszoktatja az alkuvásról. A szövetke-
zeti boltok épp e szabályok betartása révén ne-
velik a népet józan gazdasági felfogásra. Hol-
ott a kapzsi falusi szatócsoknak — a szertelen 
igényekre csábítás révén — nagy részük van 
népünk cifrálkodásában, egykor volt eladóso-
dásában, sokszor erkölcsi züllésében is. De a 
sok selejtes osztrák árú forgalombahozatala 
által ők segítettek lezülleszteni hazánkat 
Ausztria gyarmatává. 

A házaló vagy vándorkereskedő oly cikkeket 
árul, mikből egy faluban nem elég a kereslet; 
tehát ők maguk keresik fel a vevőt, sokszor 
távoli vidéken, sőt idegen országban. Ez több-
nyire mellékkereset, mint a vándoripar. 

Városon a vevőközönség nagyobb, a szükség-
let többféle, az üzleti élet tehát differenciáló-
dik. így fejlődik ki a középkereskedelem, amely 
csak egyes szakmában dolgozik (rőfös, vasas, 
fűszeres, üveges stb.), de abból nagy választé-
kot t a r t raktáron s széleskörű egyéni vevő-
közönségét nemcsak személyesen szolgálja ki, 
hanem írásbeli megrendelés út ján is. I t t tehát 
a pontosság s lelkiismeretesség fontos (ez 
konkrét példákkal illusztrálandó), mert csak az 
biztosítja az állandó vevőközönséget, s azzal az 
üzlet virágzását. A régi cégtábla az üzletes ne-
meslevele. Holott a cégcserebere mindig az el-
fajulás jele. Még inkább az a hamis bukás. A 
középkereskedő akkor vét hazája s a vevőkö-
zönség ellen, ha azt oktalan költekezésre csá-
bítja. Az okos könyvárus vagy kézimunka-
kereskedő a közművelődésnek is nagy szolgá-
latot tehet. 

Legnagyobb méretű, de legnagyobb erkölcsi 
felelősséggel is já r a nagykereskedelem, amely 
a külföldi árúforgalmat intézi (például szőrmét 
egyenesen Oroszországból, vegyiszert Német-
országból, acélárút Angliából, rizst Japánból, 
teát Ceylonból hozat nagy hajó- vagy vagón-
tételekben, viszont tőlünk lisztet Svájcba, Ang-
liába, gyümölcsöt, á rpát Bajor-, bort Lengyel-
országba szállít); közvetlen a termelőtől, nagy-
ban vásárol, s csupán viszonteladóknak ad eL 
Tehát működésének a lap ja a hitel. Az ily mű-
ködés a világpiacon való tájékozódást, a ter-
melési források s a honi szükségletek alapo« 
ismeretét kívánja; de előrelátás, vállalkozó 
szellem, s viszont higgadtság és főleg teljes 
megbízhatóság is kell hozzá; az ily üzlet irodá-
ban, levelezés ú t ján bonyolódik le. (Ha például 

Gyógytorna jó és rossztartás ú gyermekeknek. Z a n d e r felnőtteknek is. H6» é s f é n y f ü r d ő k izületi és rheumás 
betegségek ellen. Vízkúrák, maszázs, inhalatorium, üdítő soványítás, napfürdó, villamozás 

D r . M A N D L E R O T T Ó g y ó g y i n t é z e t é b e n B u d a p e s t , I X . k e r „ Ká lv in - t é r 10 . s z á m . 
Bejárat Ráday.utca ( G A Z D Á K BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE palotájában). Telefon: József 3—75. 
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a nagykereskedő nem szerzi be idejében a 
szükséges szénkéneget, raffiát, orvosi kötő-
szert, vége a szüretnek, illetve a kórházak mű-
ködése megáll.) 

De bármily méretű az üzlet, a kereskedőre 
nézve fontos az emberekkel való bánni tudás 
s az udvariasság. Az okos kereskedő előzékeny 
is és tisztességes, régi vevőjével szemben mél-
tányos. (Itt megint konkrét példák kellenek.) 
A nem szíves kereskedő elriasztja a vevőt s 
ezzel maga alatt vág ja a fát. 

Az üzleti élet etikája. De mindennél fonto-
sabb a kereskedői tisztesség. Kerülni még ár-
nyékát is a becsapásnak. A tisztességtelen ke-
reskedőelem oka annak, hogy nálunk ezt a fog-
lalkozást az utóbbi emberöltőkben lenézték s 
közhiedelemmé vált, hogy a kereskedőnek csal-
nia kell, ha boldogulni akar (egyik kereske-
delmi iskolán az érettségi tétel a hamis mérleg 
készítése volt!) s hogy a magyar nem való ke-
reskedőnek. Ez nagy tévedés. A nagy keres-
kedő-nemzetek az üzleti tisztességet mindennél 
előbbre valónak t a r t j ák (konkrét példák az 
angol, holland és német kereskedelmi életből); 
de nálunk is a régi szepesi, brassói, pozsonyi, 
budai, debreceni, szegedi, szeps: szentgyörgyi 
német s a tősgyökeres magyar kereskedő maga 
volt a megtestesült tisztességérzet. Meg is be-
csülték őket; boldogultak is; a magyarban ma-
gyar létére megvolt az élelmesség is. Ezekhez 
a tisztes hagyományokhoz kell visszavezetni 
azt a magyar i f júságot , amelyet a megélhetés 
kényszere egyre jobban a gyakorlati pályákra 
szorít. Foglalja vissza a kereskedelmet az oda 
tolakodott tisztességtelen elemtől s vigye bele 
ismét a régi tisztességes hagyományt. Akkor 
boldogulni fog és ki fogja vívni a közbecsülést. 
Mert a vakmerő szerencsekísértés — a va*-
banque — ideig-óráig hozhat sikert; de az min-
dig a bukás szélén jár . A nagy, állandó, tartós 
sikert e téren is a becsületesség hozza meg; 
természetesen akkor, ha az szakértelemmel, 
gyors észjárással és vállalkozó szellemmel s 
élelmességgel párosul (a szó jobbik értelmé-
ben). 

De van a sikernek más föltétele is: a pénz, 
pénzszerzés s a hitel. Erről jövőre. 

I t t még pár szót a kereskedelmi szociálpoli-
tika feladatairól. Egyik a személyzetről való 
gondoskodás; tehát tisztességes munkabér, fő-
leg a családos alkalmazottak részére; lehető-
leg részesedés az üzleti haszonban; tisztességes 
bárVásmód és gondoskodás az egészség meg-
óvásáról* s az alkalmazottak biztosítása (uta-
lás a Ferenc József kereskedelmi kórház szer-
vezetére, mely tagjainak ingyen kórházi ellá-
tást és orvosi kezelést biztosít). A vasárnapi 

* A pár i s i Bon Marché á rúház tu la jdonosnő je , Mme Bon-
foi, öt mill ió f r ank tőkéve l (akkor ór iás i összeg) n y u g d í j -
a lapot lé tes í te t t 500 t a g ú személyzete r é szé re s a jövedelem 
2°/o-át nekik j u t t a t t a ; az anyáka t gondoz ta t t a , a betegeket 
I ó r h á z b a n r ápol ta t ta . Vá l l a l a t a ma Is v i r ágz ik és még e g y r e 
f e j lőd ik . — Nálunk a Calderoni-cég volt főnöke, néhai H o p p 
Ferenc , ka rácsonyra minden a l k a l m a z o t t j á n a k egy h a v i 
fizetést u t a l t ki. — A kép másik fele: egy nagy á rúház -
fcan, ame ly részvényeseinek óriási osz ta lékokat b iz tos í to t t , 
Bár év előtt az e lá rus í tók kénytelenek vo l t ak éhbériik eme-
lését s z t r á j k k a l k iharco ln i . — A „Hangya" a lka lmazot ta i -
n a k a h á b orú előtt f ü r d ő is állt rendelkezésükre . 

munkaszünet s az éjjeli kiszolgálat korláto-
zása (például karácsony előtt, vagy cukrász-
dákban, korcsmákban, amelyeknek csak a ne-
vük ipar; lényegileg italeladással foglalkoz-
nak, tehát kereskedelmi üzletek). 

Másik feladata: a vásárlók megvédése az árú-
uzsorától. E r re való a hatósági árszabás. Tu-
lajdonkép ezt a célt szolgálják a fogyasztó és 
értékesítő szövetkezetek is. De le kell törni az 
újabban lábrakapott egyéb elfajulásokat is; 
erre való az árdrágítók, hamisítók szigorú 
büntetése; a piaci árúk szigorú orvosi és állat-
orvosi ellenőrzése; az élelmi készletekről való 
hatósági gondoskodás — hűtőházakban; maga 
a vásárcsarnok is; az ellátatlanok részére a 
legfontosabb szükségleti cikkek biztosítása, a 
rekvirálás ú t j án ; ezt szolgálta idáig a jegy-
rendszer is. (T. L a népesség e részére szüksé-
ges cikkeket kivonták a szabad forgalomból.) 
S főleg mindennemű erkölcstelen vagy lelket-
len embervásárnak törvény által való kérlel-
hetetlen üldözése és drákói büntetése, legyen 
az rabszolgakereskedés (ahol még van), vagy 
leánykereskedelem; vagy erkölcsi métely ter-
jesztés a pornográfia terjesztése által, akár 
írásban, akár képben. 

A hazai tanügyi lapokból. 
A Magyar Tanítóképző f. évi 1—2. száma 

„Tanítóképzői pedagógia" címen a tanítókép-
zésről szóló törvénytervezetet ismerteti. 

A Katholikus Tanítónők Lapja f. évi 5—G. 
számában Szabó I rma arról ír, hogy hogyan 
töltsék a nagyobb leánytanulók a vakációt? 
Az iskolai évben a tanuló a napnak nagy ré-
szét az iskolában tölti, vagy amikor haza kerül, 
a feladatok elvégzése, mindenféle mellékórák 
kötik le idejét és figyelmét. Édesanyjával nem 
sokat érintkezhetik. Most ott lehet mellette két 
hosszú hónapig, megfigyelheti, hogy az édes 
jó anya mennyit fárad, szorgoskodik és küzkö-
dik gyermekeiért. Ha látni fogja, hogy mennyi 
lemondás, önmagáról való megfeledkezés az ő 
élete, akkor majd nem parancsszóra fogja sze-
retni őt, hanem a személyes tapasztalatok vált-
ják ki belőle az elismerést, a tiszteletet és a hó-
dolatot. Ezután a cikk í rója a házi munkában 
való segédkezést, a múzeumok meglátogatását, 
a főváros környéke természeti szépségeinek 
megismerését, néhány komolyabb könyv olva-
sását, vidéken a rajzolást, kertészkedést, gyógy-
növények gyűjtését és a népdalok, népmesék 
és népmondák tanulmányozását a jánl ja a va-
kációzó leányif júságnak a figyelmébe. 

A Nemzetnevelés f. évi június eleji számá-
ban Herodek Károly „A vak gyermek olvasási 
készsége és differenciája a látó gyermekkel 
szemben" cím alatt értekezik. Ecv másik az ú j 
tankönyvek írásának a problémájával foglal-
kozik. 

Az Alföldi Népművelés f. évi 4. számában 
Kiss József a társadalmi nevelésről, Moldvay 
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Sándor pedig a természetrajz mai oktatásá-
ról ír. 

A Nógrád-Honti Kultúra 25. számában Zs. K.-
nak az egyéniségről írt tanulmányát olvas-
hatjuk. 

A Jász-Nagykún-Szolnok vármegyei Népmű-
velés f. évi májusi számának vezéreikkében 
Magyary Gyula Pósa Lajosról emlékezik meg. 
Dobos András a tanyai népoktatás ügyével 
foglalkozik. Netz Ferenc a községi társadalmi 
élet színvonalának emeléséről ír. 

A külföldi tanügyi lapokból. 
a) Angol lapokbóL 

A birodalom eszméje a nemzeti nevelésben. 
Nemrég kiadták könyvalakban az angol bi-

rodalmi kiállítással kapcsolatban Wembly-ben 
tartott tanügyi konferencián mondott beszéde-
ket. Ezek közül rendkívül érdekes és értékes 
Miss E. R. Conway-nek, az egyesület előbbi 
elnökének felolvasása, melyben részletesen tár-
gyalja, hogy miképen kellene az angol gyerme-
keket már elemi iskolában a gyarmatpolitikára 
ránevelni. E munka rövid összefoglalásaként 
közölhetjük a következőket: 

A gyarmatpolitika oktatása főkép a történet-
ben és földrajzban történnék. Áttekintést adna 
Anglia hatalmas kiterjedéséről, küzdelmeiről 
az idegen nemzetekkel, a gyarmatok lassú, de 
következetes kialakulásáról, belekapcsolva azok 
fejlődésének történetét. Emellett tanulnák híres 
emberek történetét, bemutatva azoknak szere-
pét a nemzet gyarmatok utáni törekvésében, 
katonákét, kik harcoltak értük, azon úttörőkét, 
kik a brit birodalom angol zászló alatt való 
megerősítésére szentelték minden erejüket. 

Helyet kell engedni hajóhadunk kialakulásá-
nak és állandó növekedésének ismertetésére. 
Minő feladatok hárultak rá Napoleon had-
járatainak idejében, hogyan fejlődött az ipar 
ós kereskedelem éppen ebben az időben és mi-
lyen volt a forgalom az anyaország és gyar-
matai között. Látniok kell a társadalmi állapo-
tokat Angliában a XIX. század első részében, 
az alacsonyabb néposztályok nyomorát és az-
után a humánusabb gondolkozásmód kialaku-
lását, mely leszámolt azzal az elévült elvvel, 
hogy mindezeken csak szigorúsággal és elnyo-
mással lehet segíteni. A gyermekek ezekből 
látni fogják: mennyire javultak azóta az élet-
feltételek és rájönnek, hogy ha hazájuknak 
hasznára akarnak lenni, szóles látókörrel kell 
bírniok és tudással nemcsak földrajzi, de más 
téren is. Szükséges azonban, hogy necsak a 
történeti és földrajzi viszonyait ismerjék egy 
•rszágnak, hanem azon nép lelki világát és 
sondolkozásmódját is, mely azt szükségletei 
szerint berendezte. 

Ezek előkészítése után rátérhetünk a leg-

egyszerűbb társadalmi dolgokra és így a jó 
polgársággal járó kötelességekre és felelőssé-
gekre. Az alsóbb osztályok szerepe e tekintet-
ben csak előkészítő. Foglalkozás földrajzzal 
kapcsolatos történetekkel, nagy emberek törté-
netével, mely utóbbiak serkentik a történelem 
iránti érzéket és bámulattal töltenek el a mult 
nagy eseményei iránt. 

Meg vagyok győződve róla, hogy a brit biro-
dalom, a militarizmus nélkül a kultúra hatal-
mas terjesztője és az általános szabadság ki-
építője lehet. A birodalom nem más, mint né-
pek önkéntes, kényszer nélküli beleegyezése az 
egységes kormányzatba. A tanításunk főtár-
gyai a testvóriesség és szeretet kell, hogy legye-
nek. Véleményem szerint a gyermekeket azon 
kötelességekre nevelni, melyeket tőlük a biro-
dalom megkíván, legjobb mód, ha velük meg-
szerettetjük, megkedveltetjük mindazt, ami 
szép és szabad az angol életben, hogy ők azután 
ezen eszméket tovább terjeszthessék. Mi most 
minden módon a birodalom céljaira nevelünk, 
hogy ezáltal mi is érte dolgozzunk. 

A tapasztalat mutatja, hogy ami csodálatos, 
az a gyermekek érdeklődését nagyon felkelti és 
én nem ismerek nagyobb csodát, mint a biro-
dalom állandó, fokozatos és óriási arányú fej-
lődését, melynek története amellett még igaz is. 
A gyermekeknek ezt tehát úgy kell beállíta-
nunk, mint egy csodát, melyről a következő 
években több és érdekesebb dolgokat fognak 
megtudni. Mindez nem jelenti azt, hogy új 
tárgyakat kell felvennünk a tantervbe. Be-
illeszthetjük az eddigi tárgyak (földrajz, törté-
nelem stb.) keretébe, mint ahogy azt már sok 
iskolában, jól felfogva a célt, meg is tették. 
Sok helyütt nyomon követték állandóan a 
walesi herceg útját, aki példát nyújtott min-
den angol polgárnak, a birodalom viszonyai-
nak reális, személyes tapasztalatokon alapuló 
megismerésében. Képeket mutattak be körút-
járól, a fogadtatásokról, melyekben a mi biro-
dalmunkban mindenütt a mi nyelvünkön része-
sült. Ugyanígy ismertetni fogják ez évben majd 
az afrikai útját. Némely helyen egyes osztályok-
nak kiosztották az egyes gyarmatok szerepét. 
Mindannyian igyekeztek saját világrészük 
helyzetét minél tüzetesebben tanulmányozni, 
de mindamellett a játszótéren és a tanulásban 
együtt voltak. Ilymódon megtanulják, hogy 
hogyan kell a birodalom összes gyarmatainak 
egy közös cél érdekében összefogni. 

Mindezeket megismertethetnék, mondjuk az 
elemi iskolák V-ik, illetve Vl-ik osztályával, 
párhuzamosan tanulva már az egyszerű köz-
gazdasági és társadalmi dolgokat. Igyekez-
nünk kell oktatásunkban annak kiemelésére, 
hogy a britt birodalomnak ma az igazság és 
szabadság kiépítésére, és nem elnyomásra 
vagy háborúra kell törekedni. Be kell látni a 
gyermekeknek, hogy az államok csoportosítása 
a mi királyunk uralma alatt, a jövő nemzedék 
javát szolgálja, és földi nagyság állandóan 
nem maradhat fenn erkölcsi támasz nélkül. 

(„The Shoolmaster." 1924 jún. 13.) 



14 Néptanítók Lapja 15—16. szánig 

b) Francia lapokbóL 

A német kiválasztó elemi oktatás szervezete. 
Az általános iskolakötelezettség bevezetése 

után mindenütt nagy nehézséget okoztak azok 
a gyermekek, akiknek a rendes tanítás nem 
felelt meg. Ezek számára eleinte külön (ki-
segítő) osztályokat létesítettek, amelyek azután 
önálló kisegítő iskolákká fejlődtek. Berlinben 
a gyakorlati szükségletek hozták létre ezeket 
az iskolákat, míg Mannheimban Sickinger 
nevű kiváló szervező által kigondolt iskola-
rendszer áll fenn. 

A berlini rendszer jelentéktelen módosulás-
sal megvan majdnem egész Németországban, 
de legtovább fejlődött Berlinben, ahol húsz ön-
álló és néhány, más rendes iskolába tartozó 
osztály van. E speciális iskolák osztályainak 
száma 1919-ig öt, azóta hat. Mivel ezekbe az 
iskolákba a rendes iskolákban való egy-két évi 
eredménytelen tanulás után kerülnek a gyenge 
képességű gyermekek, a tankötelezettség nyolc 
évig tart, mint normális körülmények közt. 

Minden gyermek elősíör a községi iskolába 
lép s ha itt másfél vagy két év alatt nem halad 
előre, vizsgálat alá kerül. A gyermeket az osz-
tálytanító kitöltött személyi lapjával az igaz-
gatóhoz küldi, ki véleményt mond róla s az 
iskolai felügyelőkből álló bizottság elé utalja. 
Közben az iskolaorvos is megteszi a maga 
észrevételeit. A kisegítő iskola igazgatója s 
végre a kerületi iskolafelügyelő dönt a gyer-
mek további sorsáról. A gyermek tehát 
öt fórum elé kerül, míg a kisegítő isko-
lába jut. Azoknak, akikről nem tudják egész 
határozottan megállapítani, hogy a ren-
des iskolába valók-e vagy sem, átmeneti úgy-
nevezett előkészítő osztályokat (Vorklassen) 
szerveztek. Minden négy rendes iskolára egy-
egy ilyen megfigyelő osztály esik, amelyben 
körülbelül csak 12 gyermek van, hogy az okta-
tás minél behatóbb lehessen. 

Gyakorlati szükség hozta létre az úgyneve-
zett gyüjtőosztályökat (Sammelklassen) is, 
azok számára, akik nem valók rendes iskolába, 
de akiket szüleik nem akarnak speciális isko-
lába adni. Míg más iskolákban délig vagy egy 
óráig vannak, a gyüjtőosztályokban egész nap 
bennmaradnak a növendékek. Kilenctől délig 
tart a tulaj donképeni tanítás, délután pedig 
Fröbel-féle foglalkozások vannak napirenden. 

Ha a tehetségesek osztályait is számításba 
vesszük, a normálisok iskoláján kívül összesen 
ötféle iskola, illetve osztály áll a különböző 
képességű gyermekek rendelkezésére. 

Az iskola három tagozatból és hat osztály-
ból áll. Az alsó tagozatban (2 év) kilenc órától 
délig, a középsőben nyolctól délig, a felsőben 
nyolctól egyig tanítanak. A tananyag lényegi-
leg ugyanaz, mind a rendes iskolában, de a 
tanítás konkrétebb és összefogottabb. Mindent 
elhagynak, amit nehezen tanul a gyermek. A 
növendékek száma osztályonként 17—24. 

Az idők folyamán észrevették, hogy azok a 
gyermekek, akik elsajátítanak ugyan valamit 

a németből és a történetből, képtelenek a leg-
egyszerűbb számtani műveletet vagy kézimun-
kát elvégezni. Ezeket tehát, korukra való tekin-
tet nélkül, az összes osztályokból számtanra és 
kézimunkára e képességeik fokának megfelelő 
osztályba vagy csoportba, úgynevezett szak-
osztályokba (Fachklassen) gyűjtik össze. Ezek-
kel a mozgó osztályokkal, amelyeknek beveze-
tésére vonatkozóan bizonyos szabadságot él-
veznek az igazgatók, rést ütöttek az osztályok 
régi merev szervezetén. Kérdés, vájjon a szám-
tan és kézimunka nem illik-e bele az általános 
fejlődésbe vagy az általános fejlődésről való 
felfogásunkat kell-e módosítanunk? Az előálló 
nehézségek arra ösztönözték az illetékeseket, 
hogy a számtan és a kézimunka anyagát és ter-
vét a kortól függetlenül a képességek termé-
szetes evolúciójának megfelelően dolgozzák ki. 
Azonban az eredmények azt mutatják, hogy a 
fejlődés más tárgyak szempontjából sem olyan 
egyenletes, mint ahogy első tekintetre látszik. 
Ha a gyermekek el is jutnak az alsó tagozat 
első osztályából a másodikba és a középső tago-
zatig, igen sok esetben tovább már nem képe-
sek haladni, úgyhogy a felső tagozat képe 
észrevehetőbben alig különbözik a rendes isko-
lák egy fokkal alsóbb tagozatának képétől. Ta-
lán ez onnan van, hogy a német, történet stb. 
tárgyak az alsó tagozatban csupán gépies 
asszociációját és emlékezetét kívánják a sza-
vaknak és mondatoknak s nem követelnek 
olyan pontos fogalmakat, mint a számtan, 
úgyhogy a tanítók könnyen illúzióba eshetnek 
növendékeik képességét illetőleg. A felső tago-
zatban azonban, ahol már ítélni és következ-
tetni kell, a gyermekek nagy része nem tud 
előre jutni. 

A kisegítő iskolák régi tanítványai számára 
továbbképző tanfolyamokat szerveztek. Ezeken 
a tanfolyamokon vannak nem kötelező szabad-
osztályok (Wahlklassen) és gyüjtőosztályok. 
Ezekbe a leányok hetenként kétszer járnak 
9—7 óráig, fejlődésük szerint négy csoportba 
osztva. Egy héten egyszer fél 10—l-ig főznek és 
konyhai munkákat végeznek. A fiúk szintén 
kétszer jönnek hetenként és pedig 5—8 óráig. 
Külön tanfolyamok vannak azok számára, akik 
dolgoznak s akik inasok. Ezek hetenként egy-
szer jönnek 1—7 óráig. Az osztályok előkészítő 
(Vorklassen) vagy rendes osztályok (Haupt-
klassen). Az utóbbiak száma tíz. 

A kisegítőiskolai tanítókat tanfolymokon 
képezik. Van tízhetes tanfolyam Berlinben és 
kétéves Charlottenburgban. A tanfolyam vé-
gén vizsga van. A tanfolyamon résztvevők 
pszichátriát, lélektant, pszichopathológiát és 
gyógyítópedagógiát hallgatnak és intézeteket 
látogatnak. Gyakorlati tanfolyamok vannak 
agyag- és papírmunkából és a Fröbel-féle 
munkákból. A charlottenburgi tanfolyam igaz-
gatója Raatz szerint a kisegítő iskolának az 
oktatási anyagát a gyermek közvetlen környe-
zetéből kell vennie, az oktatást a közvetlen 
hasznosság és a lakóhely érdekének elveire kell 
alapítani, a módszernek szintetikusnak, az is-
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kólának magának pedig munkaiskolának kell 
lennie. 

A mannheimi rendszer nem a tapogatózások 
hosszú sora után keletkezett, hanem, mint va-
lami épület terve egyszerre alakult ki alkotója 
fejében. A rendszer koronája a szép s valóban 
egységes iskola (Einheitsschule), a Peslalozzi-
iskola 2000 gyermek számára. A középiskola 
azok részére van fenntartva, akik különös ké-
pességeiknek adják tanújelét. A növendékek 
különböző képességeiknek megfelelően külön-
böző típusú iskolák vannak: elemi- és közép-
iskolai tanítóképző, modern és klasszikus kö-
zépiskola, felsőipari iskola, polytechnikum stb. 

A gyermek a középiskola előtt az egységes 
iskolába kerül, ahol egy év után szelekción 
megy át. Ha jól halad, a rendes osztályok 
(Hauptklassen) egész során át jut följebb, ha 
gyenge, a rendes osztályokkal párhuzamosan 
haladó elősegítő osztályok (Förderklassen) ta-
nulója lesz. Ez utóbbi osztályok gyengébb te-
hetségű gyermekeket foglalnak magukban. 
Tananyaguk ugyanaz, mint a rendes osztá-
lyoké, csakhogy összefogottabb és egyszerűbb. 
Növendékeik száma 30—35, míg a rendes osz-
tályoké 40—45. Aki ezekben az osztályokban 
sem boldogul, a kisegítő iskolába kerül. Az osz-
tályok tehát meglehetős egyformák mind a szel-
lemi színvonalat, mind pedig a kort illetőleg. 
Osztályt senki sem ismétel. A gyermekek 
6-6%-a jár a kisegítő és 12-5°/o-a az elősegítő 
osztályokba. A rendes osztályok felső tagoza-
tában (az 5. osztálytól kezdve) a tehetséges 
gyermekek bővebb anyagot s még idegen nyel-
veket (francia, angol) is tanulnak. A 6. évben 
a tehetségesek egy külön átmeneti 7. osztályba 
(Übergangsklasse) kerülnek, amely a közép- és 
felsőiskolákra készít elő. A tehetséges gyerme-
kek osztályai vegyesek. Az idén a 7. osztályban 
van 6 fiú és 19 leány, a 8.-ban 6 űú és 14 leány. 
A rostálás az iskolai munkában elért eredmé-
nyek alapján történik s mivel nincs pszicholó-
giai vizsgálat, nem tudni, hogy az eredmény 
mily mértékben írható a tulajdonképeni intelli-
gencia és mennyiben a szorgalom javára. Le-
het, hogy a leányok nagyobb szorgalmuk követ-
keztében vannak túlnyomó számban a tehetsé-
gesek osztályaiban. 

Ckarlottenburgban az A-osztályok a rendes, 
a B-osztályok az elősegítő osztályoknak felel-
nek meg. Itt vannak még gyermekkertek is 
iskoláskorúak számára. Ezekbe főképen a 
gyenge testalkatú gyermekek járnak. Körülbe-
lül a berlini előkészítő osztályoknak felelnek 
meg. 

A kétféle iskolarendszert vizsgálva megálla-
píthatjuk, hogy a mannheimi) rendszer a fejlő-
dést a korral párhuzamosan egyenletesnek és 
folytonosnak teszi föl s már 7—8 éves korban 
eldönti, hogy a gyermek milyen iskolába való. 
Igaz, hogy a rendes osztályokba később is le-
hetséges visszatérni, azonban ez ritkán fordul 
elő. A gyengébbeknek vélt, gyakran lassú és 
nagyon gyakran nem szorgalmas gyermekek-
nek külön csoportokba való osztásával nem ér 
el sokat, mert amidőn a szorgalmasakat és az 

eleveneszűeket a többiek közül kivonja, lehe-
tetlenné teszi, hogy a társak ösztönzésének és 
versenyzésének kedvező- hatása érvényesüljön, 
ami pedig szükséges az iskolában, amelynek a 
társaséletre kell előkészítenie a gyermekeket. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kiválasz-
tásra nincs szükség s hogy nem fontos az osz-
tályok homogén volta. Az értelmesség s általá-
ban a fejlődés fokozatai szerint elrendezett is-
kolák szükségessége mind nagyobbá válik, 
csakhogy ezeknek valóban a fejlődés fokozatai 
szerint kell szedniök növendékeiket. Berlinben 
és Mannheimben az osztályok felét kitevő kö-
zepes gyermekek között a pszichológiai vizs-
gálat nagyon nagy különbségeket állapított 
meg a képességeket illetőleg. A növendékeknek 
bizonyos értelmi funkciói nagyon fejlettek s 
ezek fejlődése nagyon eltér a gyermekek álta-
lános szellemi fejlődésétől. Ha tehát ezeket a 
gyermekeket általános fejlődésük szerint egy 
csoportba osztjuk, a lehető legkülönbözőbb 
gyermekeket fogunk egy kalap alá s nagyon 
távol esünk a homogén osztály eszményétől. 
Binet és Simon már meglátták az egy csopor-
ton belül eső egyéni különbségeket, midőn kü-
lönböző típusait állapították meg a gyenge-
tehetségűeknek. E típusokban közös a szellem 
bizonyos lassúsága és az érdeklődés hiánya 
mind az iránt, amit nem vonz különösebben. 

Ilyen módon tehát nem lehet az értelmi fejlő-
dés fokozatainak igazán megfelelő iskolákat 
létrehozni, még akkor sem, ha túlságos mesz-
szire is megyünk a csoportok alkotásában. 

A tapasztalatból kinőtt berlini rendszer in-
kább mutatja az új iskola megvalósításának 
útját. A tapasztalat által vezetett alapítói nem 
siettek olyan korán dönteni a gyermek értelmi 
képességeiről és jövőjéről. A mozgó osztályok-
kal közelítették meg eddig leginkább a szellemi 
fejlődés fokozataihoz alkalmazkodó iskolát, 
amelyet csakis ily módon lehet megteremteni. 
Hogyan is lehetne ezt másképen megcsinálni, 
midőn oly különböző s hozzá fejlődő emberi 
anyaggal von dolgunk! Zárt, mozdíthatatlan 
osztály rendszerrel, bármily bonyolulttá is tesz-
szük ezt, nem fogunk célhoz jutni. Ha ily mó-
don el is érünk valamely eredményt normális 
gyermekekkel, kiknek szelleme hajlékony és 
alkalmazkodó, az elég nagyszámú zárt és me-
rev szelleműekkel nem fogunk boldogulni. A 
kiválasztás is csak a két szélsőségre terjed ki 
s nem érinti a gyermekek nagy többségét. Pe-
dig az egyéni különbségek kifejlesztése, szük-
ség esetén levezetése vagy gyengítése a legfon-
tosabb feladata a gyermekekkel foglalkozók-
nak, első sorban a tanítóknak. S ez felvilágosí-
tást nyújtana a gyermekek jövőbeli hivatására 
vonatkozóan is. 

Az eddigi rendszerek hiánya, hogy pedagógu-
sok csinálták pszichológusok közreműködése 
nélkül, pedig a fejlődés fokozataihoz valóban 
alkalmazkodó iskola létrejöttének elengedhetet-
lenül szükséges föltétele a pedagógus és a pszi-
chológus belső együttmunkálkodása. 

(I. Abramson. Revue Pédagogique 1924. jan.). 
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Hírek. 
Klebelsberg Kunó gróf vallás- és 
közoktatásügyi miniszter nyilatko-
zata a középiskolai oktatás szerves 
reformjáról és a keresztény meg-

újhodásról. 
A polgári iskolai tanárok országos egyesü-

letének új tisztikara a minap mutatkozott be a 
kultuszminiszternek, mely alkalommal Reőthy 
Vladimír elnök tolmácsolta a tanárok köszöne-
tét a polgáriiskola iránt a miniszter legújabb 
rendeleteiben megnyilatkozó megértésért és 
üdvös reformokért. Vázolta az egyesület mű-
ködési irányát, rámutatva a polgári iskolának 
a kommün alatti sorsára, amikor a polgárság 
iskoláját félszázados hazafias munkájáért a 
végső megsemmisülés fenyegette. Ebből szár-
mazott aztán az az igazságtalan és elviselhetet-
len mostoha anyagi elbánás is, melyen eddig 
még a nemzeti kormányok sem változtattak. 
Kívánatos volna, ha a polgári iskolai tanár-
képző főiskolához egy új évfolyamot hozzá-
kapcsolnának, mely épp e közgazdasági irányt 
volna hivatva szolgálni. 

Gróf Klebelsberg Kunó miniszter válaszában 
teljes perspektíváját nyújtotta annak a nagy-
szabású kultúrprogrammnak, melynek egyes 
törvényjavaslatai már készen vannak, — mint 
az általa kisebb népiskolai törvényjavaslatnak 
nevezett reform; ennek lényege az, hogy e tör-
vény meg fogja adni a haladásra vágyó köz-
ségeknek azt a jogot, hogy a mindennapi tan-
kötelezettséget saját autonóm hatáskörében az 
eddigi hat évről nyolc évre terjeszthesse ki s 
az elemi népiskola négy osztályán túl, maga 
dönthessen a megfelelő továbbképzésről. Ehhez 
fog csatlakozni a magyarországi szakoktatás 
és ebben a közgazdasági irányú középfokú 
szakoktatás egységes rendezése, melynek kere-
tein belül nagy és fontos szerep vár a hatosz-
tályú polgári iskolára. Tarthatatlannak mondta 
azt az ötletszerű felépítést, azt az egységes terv 
és áttekintés nélküli fejlődést, mely a magyar 
kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági közép-
fokú szakoktatást jellemzi. Valóságos zsák-
utcákba vezetnek most ezek az iskolák, melyek-
nek sem alapépítményük, sem kifejlődésük 
nincs biztosítva, holott a polgári iskola négy 
osztálya a legjobban megfelelő alap ezeknek az 
iskoláknak, — hozzávéve a tanítóképzőket is — 
szerves kapcsolatukat épp a polgári iskolai 
tanárok biztosíthatnák, kiknek hatosztályú fő-
iskolai képesítettségük a közműveltségi tár-
gyak tanításában teljesen megfelel a felsőbb 
tagozatokban is. Az így nivellált középfokú 
szakiskolák előtt meg akarja nyitni a meg-
felelő továbbhaladást a technikai, köz- és mező-
gazdasági és kereskedelmi főiskolákban. Ennek 
a koncepciónak törvényjavaslatát a nyári szü-
net alatt ki akarja dolgoztatni s már a parla-
ment őszi ülésszakában a nemzetgyűlés aszta-
lára kívánja tenni. A polgári iskolai tanár-

képző főiskolának e reformhoz alkalmazkodó 
fejlesztése természetszerűleg kapcsolódik a 
rendezéshez. 

A miniszter beszédét a tanárság lelkes éljen-
zéssel fogadta. 

* 

A komarom-újvárosi új katholikus templom 
és plébánia fölavató ünnepségén pedig egy 
felköszöntőre válaszolva, nagyobb beszédet 
mondott a miniszter, melyben a magyar 
katholikus egyház közállapotaival foglalkozott. 

Utalt arra az egymást meg nem értésre, mely 
a katholikusságot az egyházi ügyekben való 
aktiv közreműködéstől visszariasztja, pedig 
— mondotta — a templom és iskola ügyeivel a 
világi elemnek is foglalkoznia kell és aktiv 
munkával kell betölteni az egyházközségi auto-
nómiát. A kultuszminiszter felelős azért, hogy 
az istenfélő magyar nép atyáinak hitében 
megmaradjon. A múltban a kultuszminiszté-
rium talán túlságos jelentőséget tulajdonított 
az egyházpolitikának, pedig a súlypont nem ott 
van. Az akció erejét a lelkészkedő papság kép-
viseli, mely odáig el tud jutni munkájával, 
ahol a magyar katholicizmus gyökerei vannak, 
A lelkészkedő papság munkájától várhatjuk a 
keresztény szellem megújhodását. Ennek ere-
jét azonban nem szabad más felekezet elleni 
harcra, hanem pozitív munkára, a keresztény 
önérzet fölébresztésére, intézmények létesíté-
sére fordítani. Csak ha a katholikus intelli-
genciát visszahódítjuk, akkor fog a keresztény 
lélekből igazán keresztény politika fakadni. 

Egy tanyai tanító félmilliós 
adománya a kultúrára. 

Megilletődve vesszük kezünkbe a tollat. Meg-
illetődve, mert egy tanítótársunk megható, a 
tanítói állás elbírható áldozatkészségét messze 
túlhaladó nemeslelkűségét kell az ország tanító-
ságának bejelentenünk, de megilletődve vetjük 
e sorokat papírra azért is, mert a magyar ta-
nító kultúraszeretetének áldozatkészsége lapunk 
szerény munkásságának hatása alatt jött létre 
s abban lapunk és felelős szerkesztőnk szere-
tetét és megbecsülését látjuk. 

Hiibner József Kunszentmiklós-budakpusztai 
áll. tanító félmillió korona beküldésével egy 
kedves, gyönyörű levelet küldött be szerkesztő-
ségünknek. Levelének minden sorából a ma-
gyar kultúra lángoló szeretete, a nemzeti kul-
túra érdekében való cselekedni-akarás árad ki. 
Azok a meleg elismerő sorok, amelyeket la-
punkról és felelős szerkesztőnkről mond, leg-
becsesebb kitüntetés számunkra, ami minket 
olvasóink táborából érhet. 

Hiibner József a Néptanítók Lapja kultúr-
pedagógia pályatételeinek magasabb jutalma-
ZciScl) £L tanítóságnak a nemzeti kultúra iránt 
való érdeklődésének állandó fenntartása, a fa-
lusi tanítótehetségek érvényesítésének előmoz-
dítása érdekében, lapunk iránt érzett nagyra-
becsülése és hálája jeléül lelkes szavakkal hívja 
fel levelében a tanítóságot Körösi Henrik Alap 
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létesítésére, ő maga félmillió korona egyidejű 
beküldésével nyitja meg az adakozók sorát. 

A magunk részéről nem találhatunk meg-
felelő elismerő szavakat Hübner József kartár-
sunk cselekedetéhez. Cselekedete az egész ma-
gyar tanítóság dicsérete, jellemzése s bizonyára 
megértő elismeréssel vesz róla tudomást min-
den magyar tanító. 

A Körösi Henrik Alapra szerkesztőségünk-
höz eddig befolyt adományok: 

1. Hübner József Kunszentmiklós-
Bodajkpuszta 500.000 K 

2. Tanítók Lapja Hajdúböszörmény 10.000 K 
3. Moravitz Lajos segédszerkesztő . 50.000 K 
4. Berwaldszky Kálmán segéd-

szerkesztő . 50.000 K 
610.000 K, 

azaz Hatszáztízezer korona. 

A kecskeméti kultúrünnep. 
Kecskemét városa július 7-én kettős jelentő-

ségű ünnepet ült, amelyre a fővárosból meg-
jelentek gróf Klebelsberg Kunó vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter, dr. Fass József népjóléti 
miniszter, dr. Czakó Elemér h. államtitkár, 
Seitovszky Béla, a nemzetgyűlés elnöke, 
Almássy László és Zsitvay Tibor képviselők. 
Délelőtt 10 órakor a Katonaparkban újonnan 
épült és berendezett városi múzeum ünnepélyes 
megnyitása ment végbe. Fáy István főispán és 
Zimay József polgármester üdvözlő szavai 
után gróf Klebelsberg Kunó tartott megnyitó 
beszédet, amelyben a mult hagyományainak 
jelentőségét méltatta és rámutatott a modern 
múzeum feladataira. Régebben a múzeumok a 
gyüjtőkorszak után úgyszólván a tudományos 
földolgozás kizárólagos feladatát vállalták csu-
pán, ma azonban a múzeum nemzetnevelő és 
népmívelő szerepet tölt be. A tudományfejlesz-
tés és a tudományterjesztés karöltve jelentkezik 
a mai múzeum keretében. Utána Czakó Elemér 
foglalkozott részletesen a vidéki s elsősorban a 
kecskeméti múzeum célkitűzésével, feldolgo-
zási módszerével s anyagának a mai időknek 
megfelelő feldolgozásával. 

A nagyszámú érdeklődő közönség ezután, élén a 
miniszter úrral, megtekintették a Kecskeméti 
Városi Múzeumot, ahol a nagyértékű ásatások, 
népvándorláskori és történelemelőtti idők lele-
tei mellett különösen Kecskemét múltjára és 
Kecskemét vidékének néprajzára vonatkozó 
tárgyak vannak példaszerűen egybegyűjtve és 
kiállítva. A Kecskeméti Múzeum főjelentősége 
éppen aban rejlik, hogy városának és vidéké-
nek összes kultúr jelen tőségét egybefoglalja és 
ezzel az iskolai oktatást szemléltető tanítást 
nyújtó tényezőjeként egészíti ki. 

Ugyaneznap a déli órákban az előkelő közön-
ség Koháry Szent Lőrinc-pusztára ment, ahol a 
puszta közepén építendő új templom alapkövét 
tették le. A beszentelést dr. Révész István kecs-
keméti esperes végezte s az avatóbeszédet gróf 
Klebelsberg Kunó mondotta: 

Felfogása szerint a templom-alapítással 
Kecskemét környékének istenfélő népe megerő-

síti azt a frigyet, melyet Krisztussal kötött s 
méltó ahhoz a hűséghez, mellyel ősei ragasz-
kodtak a keresztény valláshoz. 

Utána Vass József dr. népjóléti miniszter 
mutatott rá arra, hogy egy országban a jólét 
nem a szekrény fiókjában, a pénzbeli gazdag-
sággal kezdődik, hanem a lélek jólétével. Győ-
zedelmes és gazdag országok még lehetnek bol-
dogtalanok, ha nincs meg a lelki jólétük. 

A Budapestről Kecskemétre érkezett notabi-
litások s a helyi kultúrtényezők a nép köréből 
is megjelent számos ünneplővel együtt bensősé-
gesen ülték meg a múzeumalapítás ós a 
templomkőletótel nagy napját. 

Hollandi vendégeink Budapesten. 
A hollandus vendégek a Magyar-Holland 

Társaság helyisége előtt gyülekeztek, ahol 
Körösi Henrik, a Néptanítók Lapja szerkesz-
tője üdvözölte őket a Magyar-Holland Társa-
ság nevében. Délután a hollandus nevelőszülők 
serege — élén Le Févre és Tejen igazgatókkal 
— a Margitszigetet látogatták meg, amelynek 
szépsége elragadta az idegeneket. Este a köz-
oktatásügyi minisztérium meghívására a Vá-
rosi Színházban a „Troubadour" előadását hall-
gatták végig. A hollandusokat a színház elő-
csarnokában a kormány képviselője üdvözölte. 

A hollandusok azután Neugebauer Vilmos 
igazgató kalauzolásával az Országos Gyermek-
védő Liga intézményeit tekintették meg. Majd 
a szép nyári estén az Állatkertben volt össze-
jövetel, ahol a Hollandiában nagy sikert ara-
tott Budai Dalárda és a szimfónikus zenekar 
hangversenyezett a hollandi vendégek tisztele-
tére. Fogadtatásukra a főváros részéről meg-
jelent Terstyánszky Kálmán, Budapest székes-
főváros kormánybiztosa is. A holland vendégek 
babérkoszorút nyújtottak át a Budai Dalárdá-
nak a magas színvonalú hangverseny kiváló 
sikerének elismeréséül. Másnap a hollandusok 
a népjóléti minisztérium meghívására kirán-
dultak Visegrádra. 

Minél több napot töltöttek a hollandusok a 
magyar fővárosban, annál nagyobb rokonszen-
vet váltott ki belőlük a magyarság szeretettel-
jes vendéglátása. Nemcsak a magyarság hálás 
szeretetének megnyilatkozása kelti fel bennük 
a segítés gondolatát, hanem az itt látott min-
dennapi életjelenségek is. A pesti szemlélődé-
sek során szombaton délelőtt a Városligetbe 
mentek ki a földalatti villamoson és megtekin-
tették a Szépművészeti Múzeum képeit, továbbá 
a Mezőgazdasági és Néprajzi Múzeumot is. A 
Néprajzi Múzeumban rendkívül meglepődtek 
amiatt, hogy az értékes gyűjtemények mily al-
kalmatlan és megrongálódott helyiségben szo-
ronganak. Délután három óra körül Budafokra 
rándultak ki, ahol a földmívelési minisztérium 
meghívására az állami borpincegazdaságot lá-
togatták meg. A kirándulók a keleti pályaud-
varról Mezőkövesdre utaztak, hogy megismer-
jék népművészetünk és népszokásaink eredeti-
ségét, szépségét. 

A hollandus vendégek nevében Le Févre és 
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G. Tejen a Ludovika Akadémia előtt megkoszo-
rúzták a névtelen hősök szobrát. Le Févre e 
szókkal tette le a koszorút: 

— A Budapesten tartózkodó hollandusok 
mély hódolattal teszik le ezt a koszorút Ma-
gyarország névtelen hőseinek szobrára. A dicső 
halottak iránt való kegyeletünk egyesül az 
élők iránti tiszteletünkkel. Adja Isten a ma-
gyar hősi halottaknak boldog nyugalmat és 
Magyarországnak dicsőséges és virágzó életet. 

A Magyar-Holland Társaság részéről ott vol-
tak Körösi Henrik, a Néptanítók Lapja felelős 
szerkesztője és Vidor Marcel szerkesztő. Az 
Országos Gyermekvédő Ligát Neugebauer Vil-
mos igazgató képviselte, Matterny és Bethlen-
fálvy ezredesek meleg üdvözlés után bemutat-
ták a vendégeknek a Ludovikát, végül hálás 
köszönetet mondtak a kegyeletes megemléke-
zésért. 

A fővárosban időző hollandusokat Albrecht 
királyi herceg, az Országos Gyermekfédő Liga 
kormányzó elnöke, a Svábhegyi Nagyszállón 
uzsonnán látta vendégül. Megjelentek: Izabella 
főhercegasszony, Gabriella főhercegnővel, Piret 
bárónő udvarhölgy és Mészáros János prelá-
tus, érseki helynök kíséretében. A vendégeket 
a liga részéről Huszár Gyula és Neugebauer 
Vilmos, a Magyar-Holland Társaság részéről 
pedig Körösi Henrik és Vidor Marcel fogadták, 
akiket a főhercegi párnak bemutattak. Izabella 
főhercegnő nagy elismeréssel szólt a hollandus 
vendégek példaszerű fogadtatásáról, majd asz-
talához hívta a holland vendégek vezetőit: Le 
Févre és Tejent, valamint az amszterdami ko-
mité elnökét: Pigge-Boschnét és Tejennét. Az 
uzsonna alatt Hegyi Anna énekével és Gróh 
Klára hegedűjátékával szórakoztatta a vendé-
geket, négy magyar kislány pedig magyar tán-
cokat adott elő. Az uzsonna után holland ven-
dégeinkkel a társaság hosszabban elbeszélge-
tett és hálásan megköszönték a magyar gyer-
mekek iránt tanúsított jóságukat. Az ünnep-
ség a Rákóczi-induló eljátszásával ért véget. 

Július 2-án utaztak el nemes hollandi vendé-
geink. A keleti pályaudvar indulási oldalán 
búcsúztatásukra megjelent Albrecht kir. her-
ceg, Huszár Gyula kormánybiztos, Neugebauer 
Vilmos királyi tanácsos, az Országos Gyermek-
védő Liga igazgatója. A Magyar-Holland Tár-
saságot Körösi Henrik, a Néptanítók Lapja fe-
lelős szerkesztője képviselte. — Nagy szeretet-
tel vették körül C. Bosch-Pigge úrasszonyt, a 
Central Comité amszterdami osztályának ve-
zetőnőjét, akit az iránta megnyilvánult hatal-
mas szeretet mélyen meghatott. Virágcsokrok-
kal árasztották el, kezeit csókolták és kérték, 
folytassa tovább emberbaráti munkáját. Jelen 
voltak még: Bande Béla, Stein Márton, Vidor 
Marcel igazgatók. Mikor a hollandusok a vo-
natban elhelyezkedtek, a hollandusok nevében 

Le Févre intézett megható beszédet az egybe-
gyűltekhez, melyben kifejezést adott a vendé-
gek mély hálájának. Majd Albrecht kir. herceg 
köszönte meg gyönyörű szavakkal a hollandu-
sok látogatását és kérte őket, tartsák meg to-
vább szeretetüket Magyarország iránt. Végül 
Körösi Henrik búcsúztatta el a vendégeket a 
Magyar-Holland Társaság nevében. Különösen 
fölhívta a vendégek ügyelmét a magyar tanító-
ságra — mely a mai magyar nemzedéket ne-
velte — és azon kívánságának adott kifejezést, 
hogy a két nemzet közelebbi kapcsolatára jóté-
kony hatással volna a hollandi tanítóság meg-
ismerése. Kérte a vendégeket, adják át a hol-
landi tanítóknak a Magyar-Holland Társaság 
üdvözletét. 

Pályázat pedagógiai tétel 
kidolgozására. 

A Néptanítók Lapja szerkesztősége „A magyar 
zászló" címen hirdetett pályázatra beérkezett 
pályamunkák bíráló bizottságának jelentése 
alapján új pályázatot hirdet a következő 
pályatétel kidolgozására: 

Mit kell tenni a tanítónak úgy a nevelés, 
mint a tanítás terén az iskolába lépő gyermek 
korától annak betetőzéséig, — beleértve a 
Levente-egyesületben való működést is — az 
irányban, hogy a nemzeti lobogó eszménye 
érzés és tudatosság alapján maradandóan éljen 
minden magyar lelkében. 

A pályázóknak figyelmébe ajánljuk lapunk 
folyó évi 11—12. számában A magyar zászló c. 
korábban kitűzött pályamunkákról megjelent 
előadói jelentést. 

Pályadíj: 100.000 korona 
! és a Néptanítók Lapjában közlésre kerülő 

pályamunka külön írói tiszteletdíja. 
A jeligés levéllel ellátott, idegen kézzel írott 

pályamunkák 1924. évi augusztus hó 31-ig kül-
dendők be a Néptanítók Lapja szerkesztőségébe, 
később vagy hiányosan érkező pályamunkák 
figyelembe nem vétetnek. 

Budapest, 1924. évi május hó. 
A Néptanítók Lapja szerkesztősége. 

A Néptanítók Lapjáért. 
— Adományok a Néptanítók Lapja előállí-

tási költségeire: Állami iskola Becsked 113.000, 
Schubert Amália Üszög 20.000, Lajos Kálmán 
Damonya 10.000, Kosáros Erzsébet Geberjen 

Eredményesen keze l te tnek sz igorú o r v o s i fe lügyelet alatt: ide , n i A T H l R M I A GYÓGYINTÉZET 
ges á l lapotok , álmatlanság, sz ív , , g y o m o r , , epebántalmak, U 1 H l n [ l , m m U1UU1II1I LL LI 
rheuma, izületi betegségek, fagyás , hajhul lás , gyermekek 

a n g o l k ó r o s ál l lapota, bSrbetegségek . 
BUDAPEST 

V, Vilmos császár-út IS, I. em. Telefon: 13—98 
(Baz i l i ka mel le t t ) . 
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10.000, Nádor Adolf Tótkomlós 10.000, Bálind 
Ignác Tápiógyörgye 5000, Czékus Frigyes ál-
lami tanító 9500. 

— Körösi Henrik — amerikai kitüntetése. A 
newyorki zsurnalisztikái, állam- és nyelvtudo-
mányi főiskola filozófiai fakultása július hó 1-én 
tartott ülésén Körösi Henriket akadémiai dísz-
polgárrá, illetve a zsurnalisztikái, állami és 
nyelvtudományi főiskola tiszteletbeli alelnö-
kévé nevezte ki. A kinevezésről szóló okirat 
Charleston, West-Virginiában július hó 4-én 
kelt és az elnök, Prof. dr. Junker irta alá. 

— Doktorrá avatott kántortanító. Hangi Fe-
renc szalántai kántortanítót, volt Julián-taní-
tót, a pécsi Erzsébet-tudományegyetemen az 
államtudományok doktorává avatták. 

— Lapunk felelős szerkesztője Környén (Ko-
márom m.) tölti szabadságidejét, ahol Kis-
faludy Mihály, a környei r. kath. elemi iskola 
érdemes igazgatója, Kisfaludy Sándor és Ká-
roly közeli rokona, valamint az ottani tanító-
testület minden tagja kitüntető figyelembe ré-
szesítik és szinte elhalmozzák szeretetükkel. A 
szerkesztő minden hét hétfőjén megszakítja 
szabadságát és bejön a szerkesztőségbe. 

— Negyven év az iskola szolgálatában. Kon-
csek Lajos, a II. ker., iskola-utcai elemi iskola 
érdemes igazgatója, most töltötte be szolgála-
tának 40. esztendejét. Ez az évforduló megmoz-
gatta a Vízivárosnak jóformán egész társa-
dalmát, a volt tanítványok nagy seregét és 
önkéntes adományokból 3 millió koronányi 
összeg gyűlt össze egy Koncsek Lajos-alapít-
vány céljára. Az iskolai alapítványnak ezt a 
mai viszonyok között is számottevő összegét 
június 27-én nyújtotta át dr. Réthly Antal egy. 
magántanár vezetésével egy többtagú küldött-
ség a székesfőváros hatóságának megőrzés és 
kezelés végett. Koncsek Lajos áldásos és sza-
kadatlan tevékenységben eltöltött életének és 
nagy érdemeinek illusztrálására elég azt az 
egy adatot fölemlíteni, hogy működésének 
kezdetén a Víziváros lakosságának alig 15%-a 
volt magyar, míg most alig 3%>, aki nem tud 
magyarul. Több könyvtárt alapított, szegény 
tanulók segélyezésére árvaalapot létesített s az 
ő buzdítására több különböző nevű jótékony 
alapítványt tettek le iskolájánál. Adja a Min-
denható, hogy áldásos munkálkodását a fővá-
ros iskolaügyében még minél tovább folytat-
hassa s továbbra is példaképe maradjon a be-
csületes köteleségteljesítésnek. 

— Üj polgári iskola. Pápán az 1924—25. taní-
tási évben keresztény irányú polgári fiúiskola 
nyilik meg. A beiratkozások szeptember 1., 2. 
és 3-án lesznek a Zimmermann-utcai elemi is-

kolában. Felvilágosítással szívesen szolgál 
Horváth István tanítóképző-intézeti tanár, 
Pápa, Jókai Mór-utca 5. szám. 

— Iskolatársak találkozója. Felhívom mind-
azon kollégákat, kik Szegeden 1919-ben végez-
ték a tanítóképző negyedik évfolyamát, hogy 
augusztus 5-én Szegeden a Kass-szállóban tar-
tandó ötéves találkozónkon megjelenni szíves-
kedjenek. Farkas János tanító, Kelebia. 

— Adományok. A Budapest, VIII, Dugonich-
utcai kisegítő iskola tanítótestülete 19.530 ko-
ronát küldött szerkesztőségünkbe a tanítói 
árvaház javára. Az összeget köszönettel továb-
bítottuk. 

— Olasz főiskolák ingyenessége. Az olasz ki-
rályi kormány a külügyminiszter úr útján 
közölte a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrral, hogy az olasz (bármilyen rendű és fokú) 
iskolákba beiratkozó idegen hallgatók a tandíj 
és az összes mellékdíjak fizetése alól fel vannak 
mentve. 

— A szerkesztőség új helyiségei. A Néptaní-
tók Lapja szerkesztősége a minisztérium Bá-
thory-utcai épületéből a Haditermény Rt. pa-
lotájába (V, Szalay-u. 10—14. sz., II. em. 47—50. 
ajtó) költözött át. 

— Találkozó. Az 1894-ben Sepsiszentgyörgyön 
végzett óvónőket felkérem, hogy tartózkodási 
helyüket találkozásunk megbeszélése céljából 
haladéktalanul tudassák velem. Gruber Béláné 
Jobst Mária. (Budapest, V, Szalay-u. 10—14., 
II. 15.) 

— Mulatság az „óvónők Otthona" javára. 
A soroksári óvónők K. A. N. Sz. helyi vá-
lasztmánya kitűnően sikerült mulatságot ren-
dezett, amelynek jövejdelméből 800.000 korona 
jutót az „óvónők Otthona" javára. A mulatság 
sikere érdekében különösen Katser Emília és 
Hunkár Ilona fejtett ki fáradhatlan buzgalmat. 

— Gyermekvédő-ünnepély. Az abonyi izr. 
elemi iskola f. évi június 15-én óriási érdeklő-
dés mellett gyermekvédő-ünnepélyt tartott, 
melynek jövedelme 1,000.000 korona volt. Az 
összeget a Néptanítók La.pja, a Stefánia-szövet-
ség, a Patronázs-egyesület és az abonyi izr. ifj. 
könyvtár közt osztottuk szét. Kiváló tisztelettel 
Wiener Ida és Weintraub Eszter tanítónők. 

— Gyermekelőadás. A lepsényi református 
elemi népiskola növendékei S. Nagy Etelka 
tanítónő vezetésével június hó 8-án nagyon 
szépen sikerült gyermekelőadást tartottak, 
melynek 393.000 K jövedelme részben az anya-
és csecsemővédelem javára, részben szegény 
iskolásgyermekek tankönyveinek a beszerzé-
sére fordíttatott. Hálás köszönet illeti meg úgy 
a buzgó vezetőt, mint a áldozatkész közönséget. 

igazgató : 
Dr. Révész Margit 

TELEFON 137-84. 

Zugliget, Remete-út 18. 
Gyógypaedagogiai 
Gyermekszanatórium 

Rendszeres elemi és IV. közép* 
isk. oktatás testileg gyengén 
fejlett, ideges, nehezen ne» 
velhető gyermekek részére. 
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Egyesületi élet. 
A tanítók szövetségtanácsi gyűlése. A Ma-

gyarországi Tanítóegyesületek Országos Szö-
vetsége f. évi július 8-án szövetségtanácsi gyű-
lést tartott, amelyen 210 képviselő jelent meg 
10.500 tanító képviseletében. 

Rákos István királyi tanácsos, elnök felsora-
koztatta azokat a tényeket és sérelmeket, ame-
lyek a tanítóságot újabban érték. A VIII. 
Egyetemes Tanítógyűlés vívmányaképen a ta-
nítók bele kerültek a VII. fizetési osztályba. Ez 
az öröm nem tartott sokáig, mert már is két-
ségessé vált a VII. fizetési osztály. A szanálási 
törvénnyel kapcsolatosan visszafejlesztési fo-
lyamat vette kezdetét. A tanítók százai B-lis-
tára kerültek. A tanítóképzésnek a tanítóság 
által kívánt reformja, úgyszintén a szakszerű-
ségre vonatkozó kérelme nem találhatott meg-
hallgatásra. A hasonló képzettségű tisztviselők 
szerint való egyenlő elbánásban a tanítóság 
még ma sem részesül. A sok sérelem és mellő-
zés ellenére is él a tanítóság lelkületében ama 
szent buzgalom és erős tudat, hogy végre is el 
fognak jutni oda, ahová őket a nagy Eötvös 
szelleme 1868 óta vezérli. 

Simon Lajos főtitkár évi jelentése után a 
szövetségtanács elhatározta, hogy Budapesten 
idővel fel fogja építeni a Tanítók Szövetség-
házát. A tanítói illetményekre vonatkozólag azt 
kívánta, hogy a hasonló képzettségű tisztvise-
lőkkel mindenkor egyenlő elbánásban részesül-
jön a tanítóság, vagyis hogy az erre vonatkozó 
törvényes biztosíték mellett a VII. fizetési osz-
tály betöltessék s a tanítóság részére a VI. fize-
tési osztály a kultuszminiszter által a nemzet-
gyűlésen is megígért módon megnyittassék. A 
szövetség a tanítóképzés reformját továbbra is 
napirenden tartja s ezzel kapcsolatosan azt kí-
vánja, hogy a jövőben a tanító a középiskolai 
érettségi után megfelelő főiskolai szakképzett-
ség révén kaphasson oklevelet. 

Székely Árpád a szanálási törvénnyel kap-
csolatosan foglalkozott mindazokkal az intézke-
désekkel, amelyek a népoktatás és tanítóság 
ügyét bizonyos fokban visszafejleszti. Rónai 
Antal az új tanterv és tankönyvek revíziójára 
vonatkozólag felsorakoztatja mindazokat az ér-
veket, melyek a tanítóságnak e tárgyban való 
meghallgatását szükségessé teszik. 

Berwaldszky Kálmán, Székely Árpád és 
Csorba Ödön bemutatott tervezetei alapján a 
szövetségtanács megalakította a pedagógiai, a 
közművelődési és a sérelmi szakosztályt. 

Csányi József pénztáros jelentése után az in-
dítványok során a szövetségtanács utasította 
az elnökséget a tanítók szolgálati szabályzatá-
nak elkészítésére, azon elvi alapon, hogy a ma-
gyar tanítóság fegyelmi ügyeiben egy függet-
len fegyelmi bíróság ítélkezzék. A középiskolai 
felvételi vizsga eltörlését is követelte a gyűlés, 
valamint azt is, hogy az állami és nem állami 
tanítóknak középiskolán tanuló gyermekei 
ugyanolyan tandíjkedvezményben részesülje-
nek, mint a középiskolai tanárok gyermekei. 

A Gárdonyi G. Irodalmi Társaság felolvasó 
ülése. A Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság f. 
hó 8-án tartotta meg a Tanítók Ferenc József 
Házának dísztermében felolvasó ülését a tagok 
és érdeklődő vendégek jelenlétében. Az ülést 
Simon Lajos elnök, a „Tanítók Szövetsége" és 
a „ M a g y a r Család" felelős szerkesztője nyitotta 
meg egy komoly tanulmánnyal, amelyben a 
népirodalomnak a tanítósághoz való viszonyá-
ról értekezett. A nagy tetszéssel fogadott meg-
nyitóbeszéd elhangzása után Haller János 
(Moson), Jósvay Gábor (Poroszló), Körösi Hen-
rik (Budapest), Kőszeghy István (Miskolc), 
Ormós Lajos (Debrecen), Péczely József 
(Gyula) és Pártos Ferenc (Dombóvár) rendes 
tagok tartották meg szép sikerű székfoglaló 
előadásukat. Különösen Körösi Henriknek, a 
„Néptanítók Lapja" felelős és a „Magyar Csa-
lád" főszerkesztőjének „A terhelt" című kitűnő 
novellája és Péczely József javítóintézeti igaz-
gató „Föld" című regényének felolvasott rész-
lete tetszett a termet teljesen betöltő hallgató-
ságnak, amely lelkes ovációban részesítette a 
ké kiváló írót. — A székfoglaló előadások után 
Rónai Antal kültag olvasta fel költeményeit. 
Az elnöki zárószó elhangzása után zárt ülé» 
következett, amely alkalommal az alapszabá-
lyok módosításáról, Gárdonyi-emlékünnep ren-
dezéséről és a társaság gazdasági ügyeiről ta-
nácskoztak. 

Este társasvacsora volt, amelyen Murgács 
Kálmán zeneköltő is megjelent aki utóbb leg-
szebb dalainak művéiszi előadásával gyönyör-
ködtette a társaság tagjait. 

Alakuló gyűlés. A legjobban megcsonkított 
tiszai ág. h. ev. egyházkerület tanítói június 
28-án mintegy 50-en egybegyűltek a nyíregy-
házi központi iskola dísztermében, hogy a ke-
rületi tanítóegyesületet megalakítsák. Az ala-
kuló gyűlésen az egyházkerület előkelőségei 
közül jelen voltak: Geduly Henrik püspök, 
dr. Handel Vilmos egyetemi tanár, felügyelő, 
Paulik János nyíregyházi lelkész. A szerve-
zéssel megbízott Kemény Péter a Magyar 
Hiszekegy imádságos szavai után ifjú hévvel 
mutatott az Isten-, haza- és igazságszeretetre, 
melynek szolgálatában kívánja ez egyesületet 
szervezni. Geduly Henrik püspök mély hatást 
keltett szónoki beszédben mutatott a nemzeti 
és egyházi szempontokra, a szentírás igazsá-
gain épült munka erejére, a közszellemnek ke-
resztényi szellemmel való fölemelésére. Paulik 
János az evangéliumon nyugvó munka üdvös 
hatiását hangsúlyozta, mely után megalakult 
a tiszai ág. h. ev. egyházkerületi tanítóegyesü-
let. Egyházi elnök lett: Paulik János; világi: 
Kemény Péter; alelnök: Záhony Dezső (Diós-
győr); jegyző: Mátis Béla; pénztáros: Scholtz 
Ottó. Választmányi tagok: Kubacska István, 
Stoll Ernő, Fiedler Nándor (Fancsal), Prekopa 
István. — Az ifjú egyesületet Szabó Pál üdvö-
zölte a szabolcsvármegyei általános tanító-
let nevében, mint annak elnöke. 

Az Állami Tanítók Országos Egyesülete f. 
hó 7-én tartotta évi rendes közgyűlését Galla 
Endre elnökletével, aki megnyitójában utalt 
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arra, hogy a mai nehéz körülmények között 
az elnökség minden lépésével szinte leküzdhet-
len nehézségekkel találkozik, ami sajnálatos 
bizonyítéka annak, hogy az állami tanítói kar 
munkája nem talál kellő értékelésre. Ez a tény 
azonban semmit sem csökkenti a tanítói kar 
munkakészségét, hogy megértőbb nemzedéket 
neveljen, hogy teljes mértékben visszaállítsa 
társadalmunknak a forradalmak által megin-
gatott erkölcsi integritását, amely a tanítói 
kar érdekeinek kellő méltányolása mellett 
vissza fogja adni a nemzetnek is mindazt, amit 
elvesztettünk. Hogy ebben a nagy munkában 
minél értékesebb eredményekhez juthassunk, 
szükséges, hogy közöttünk teljes és szilárd le-
gyen az összetartás, mert törekvéseinknek 
esak egyesült erővel adhatunk kellő súlyt is. 
Kerntler Kálmán pénzügyminisztériumi állam-
titkártól nyert felhatalmazás alapján bejelenti 
az elnök, hogy a hírlapokban leadott közléstől 
eltérően, a VII. fizetési osztályban lévő taní-
tók ennek a fizetési osztálynak megfelelően 
fogják kapni az aranykoronában kiutalt fizeté-
süket is és erre nézve az államtitkár egyszerű 
bejelentésre utasítani fog minden pénzügyigaz-
gatóságot és hogy a VII. fizetési osztályba az 
őket megillető számarányban a jövőben is be-
lépnek a tanítók. Üdvözli a kultuszminisztérium 
képviseletében megjelent gr. Kún Istvánt, aki a 
tanítói kar igaz megbecsüléséről a legnehezebb 
időkben tett tanúságot, amikor a forradalmak 
lezajlása után menekült kartársaink ügyét me-
leg szívvel intézte. Üdvözli a megjelent Körösi 
Henrik lapszerkesztőt, akit nem kell az egye-
sületnek bemutatnia, mert őt minden tanító 
úgy ismeri, mint a tanítói kar megértő, igaz 
barátját. Megemlékezik Brózsik Pálról, az 
egyesület elhúnyt alelnökéről, aki egész tanítói 
pályája alatt az egyesületben is önzetlenül és 
a szervezetét is felőrlő önfeláldozással dolgo-
zott a tanítói érdekekórt, mely megemlékezésre 
a közgyűlés Brózsik Pál ezen érdemeit jegyző-
könyvébe foglalja. 

Bozsik Béla főtitkár az elnökség elmúlt évi 
munkájáról adott jelentésében fölemlíti, hogy 
az elnökség most is a többi országos tanító-
egyesületekkel együttesen dolgozott. Ennek az 
együttes munkának az eredménye a tanítói 
nyugdíjról benyújtott törvényjavaslat, mely a 
nyári szünet után valószínűleg rövid idő múlva 
letárgyalás alá kerül a nemzetgyűlésben is. Az 
illetményekre nézve ezideig a felekezeti taní-
tóknak hozott az országos egyesületek együt-
tes föllépése konkrét eredményeket, amennyi-
ben most már a felekezeti tanítók besorozása 
is megkezdődött a VII. fizetési osztályba. Föl-
említi a főtitkár a B-listát is, mely az állami 
tanítói kar soraiból ismét jelentékeny áldoza-
tot követelt. Minthogy az elnökség tudomása 
szerint ez alkalommal is történtek sérelmes B-
listára helyezések, az elnökség kérni fogja, 
hogy a sérelmes esetekben az elnökség vélemé-
nye hallgattassák meg és kellő indokolás ese-
tén a sérelem orvosoltassék. Bejelenti még, 
hogy az elnökség, szintén a többi egyesületek-
kel közösen, beadványt intézett a kultuszmi-

niszter úrhoz a tanítóképzés reformja tárgyá-
ban is. 

Harmath Ferenc mélyreható tanulmányra 
valló indokolással határozati javaslatot ter-
jeszt elő a tanítóképzés reformjáról, mire a 
közgyűlés Székely Árpád és Mózes Imre fel-
szólalásai után újból kimondja, hogy a mai ta-
nítóképzés helyett a középiskolai érettségi bi-
zonyítványhoz kötött főiskolai tanítóképzést 
tartja föltélenül szükségesnek és ezt a kérdést 
egészen a megvalósulásig állandóan napiren-
den fogja tartani. 

Körösi Henrik, a Néptanítók Lapja szerkesz-
tője, Gárdonyi Gézáról emlékezett meg. Szár-
nyaló lelkesedéssel és a nagy költő szellemé-
hez méltó szavakkal vázolta, hogy mi volt Gár-
donyi a tanítóságnak. 

Megragadó fejtegetését a közgyűlés lelkes 
tapssal honorálta. 

Csorba Ödön a tankönyv- és tanterv-revizió-
ról értekezik és határozati javaslatot nyújt be, 
hogy az egyesület szakvéleménye ebben a 
kérdésben is meghallgattassák. 

Láncz József a népiskolai igazgatás és a 
helyi iskolai hatóságokról értekezik, mire nézv® 
a közgyűlés Mózes Imre hozzászólása után ki-
mondja, hogy az iskolai gondnokságok intéz-
ményét fölöslegesnek tartja és ezen intézmény 
eltörlését kívánja. 

Pánczél Lajos pénztáros bejelenti, hogy az 
egyesület tagjainak a száma a legutóbbi évben 
1000-ről 2423-ra emelkedett, akik által befize-
tett tagdíjakból az egyesület vagyona most 
már 2,179.998 korona. Pénztáros jelentésével 
kapcsolatban kimondja a közgyűlés, hogy az 
egyesület évi tagdíját egy aranykoronára 
emeli. 

Sebestyén József az országos betegsegélyző 
alapnak minden állami tanítóra nézve súlyos 
terhet jelentő tagságát teszi szóvá, mire a köz-
gyűlés kimondja, hogy ebben a tárgyban a 
Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövet-
ségével együttesen fog állást foglalni. 

Végül elfogadja a közgyűlés Csorba Ödön-
nek a VII. fizetési osztály 2. és 1. fokozatának 
betöltésére és arra vonatkozó javaslatát, hogy 
az állami tanító illetményeit is az állami tiszt-
viselők illetményeiről szóló törvény biztosítsa. 

Irodalom. 
Quint József és Jaloveczky Péter: Egészség-

tan. Kiadja: Révai testvérek Irodalmi Intézet 
R-T. Budapest, Üllői-út 18. 1924. 

A tantervek és rendeletek az egészségtani 
ismeretek tanítását s az egészséges életre való 
nevelést mindig jobban és jobban előtérbe 
állítják. De kívánja ezt tőlünk nemzeti érzé-
sünk, tanítói lelkiismeretünk is. 

A tanítandó anyag igen gazdag s az egész-
ségtani ismereteknek alapos tudását kívánja. 

Munkánkat eddig nagyon megnehezítette az, 
hogy oly mű, mely ezeknek az egészségtani 
ismereteknek anyagát a tanítói és népnevelői 
kívánalmaknak megfelelőleg nyújtotta volna, 
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nem állott rendelkezésünkre. Sajnos, sokszor 
ez volt a szülőoka annak, hogy az egészségtani 
ismeretek tanítása s az egészséges életre való 
nevelés nem történt oly mértékben, mint ennek 
fontossága megkövetelte volna. 

Végre két, — a tanítóság előtt nem ismeret-
len szerző, — ezen a bajon is segített. 

Quint—Jaloveczky Egészségtanából a leg-
nagyobb könnyedséggel választható ki az az 
anyag, melyet önálló egészségtani didaktikai 
egységben s a beszéd- és értelemgyakorlatok, a 
természetrajz, a természettan, a gazdaságtan, 
a földrajz s a számtani példák tárgyköreivel 
kapcsolatban fel kell dolgoznunk. Az első osz-
tályos gyermek értelmi fokától egész az 
ismétlőiskola legfelső osztályáig, illetve az 
ifjúsági egyesületekben tartandó ismeretter-
jesztő előadásokig, gazdag és értékes anyagot 
találunk benne. Megbecsülhetetlen előnye a 
könyvnek, hogy ezeket az ismereteket a szer-
zők nem ex cathedra szabályok alakjában je-
lentik ki, hanem a természetes fejtegetés alak-
jában, mindent megokolva vezetik az olvasót 
az eredményekhez. 

De nemcsak az ismeretek közé elraktározni 
való anyagot nyújt a könyv, hanem értékes 
útmutató arra is, hogy az iskolai életet 
hogyan rendezzük be, úgy, hogy az az egészség-
tani követelményeknek megfeleljen s a nyúj-
tott ismeret a tanulók vérévé váljon. Szinte 
vágyat érez az olvasó, hogy úgy nevelje gyer-
mekeit s önmagát az egészséges életre, miként 
azt a szerzők elénk tárják. 

A szerzők műve kellemes és tanulságos ol-
vasmánya lehet a gondolkozó tanítónak, mint 
a nép nevelőjének is. Megmutatják a szerzők, 
miként kell a falut, a várost, annak fekvését, 
környékét, lakosainak foglalkozását, táplálko-
zását, ruházkodását, lakóházát, udvarát, az 
egészségre helyes és helytelen szokásait, s ezek 
következményeit egészségi szempontból nézni 
s az okozatok okait keresni. 

A fertőző s járványos betegségek fellépésé-
nél követendő eljárásról, a csecsemőápolásról, 
valamint a közegészségügyi közigazgatás szer-
vezetéről is alapos útmutatást találunk a 
műben. 

Tanító, szülő figyelme méltán fordulhat e 
könyv felé, melynek tanítása, kívánjuk, minél 
előbb menjen át az életbe. 

Dozdy Gyula. 
Az Ifjú Polgárok Lapja f. évi április és má-

jus havi számait tartalmi gazdagsága, cikkei-
nek változatossága a valóban értékes ifjúsági 
folyóiratok közé emeli. Síklaki István szer-
kesztő igazi hozzáértéssel, pedagógiai tudással 
és pompás írói készséggel a polgári iskolai 
ifjúság legkedvesebb lapjává avatta folyóira-
tát. A rovatok csoportosítása igen ügyes. „A 
kis iparművész" és „Az ifjú polgár mint ezer-
mester" című fejezetek a serdülő ifjúság mű-
vészi érzékét, munkaszeretetét bizonyára fej-
leszteni fogják. 

Tanítók tanácsadója. 
Törzskönyvvezetők díjazása. 

Több oldalról vett érdeklődésre Pest vár-
megye közigazgatási bizottságának a pest-
megyei tanító-törzskönywezetők díjazásának 
újabb szabályozása tárgyában hozott 4618/1924-
sz. határozatának kivonatát az alábbiakban kö-
zöljük. 

A rendelet a törzskönyvvezetők díjazását: 
a) az 1924. évi január hó 1-től június hó vé-

géig terjedő időre visszamenőleg a-2779—1923. 
kb. számú határozattal egy-egy hónapra meg-
állapított díjak 10-szeresére emeli fel; 

b) 1924. évi július hó 1-től kezdődőleg pedig 
a következőképen állapítja meg: 
az 1000 lelket számláló községek-

ben havi 10 arany K 
az 1001—2000 lelket számláló közsé-

gekben havi 12 „ „ 
a 2001—3000 lelket számláló közsé-

gekben havi 15 „ „ 
a 3001—4000 lelket számláló közsé-

gekben havi 17 „ „ 
a 4001—5000 lelket számláló közsé-

gekben havi 20 „ ,, 
az 5001—6000 lelket számláló közsé-

gekben havi 15 „ „ 
az irányító törzskönyvvezető szá-

mára, és havi 8 „ „ 
a kisegítő törzskönyvvezető szá-

mára; 
a 6001—5000 lelket számláló közsé-

gekben havi 17 „ „ 
az irányító törzskönyvvezető szá-

mára, és havi 10 „ ,, 
a kisegítő törzskönyvvezető szá-

mára; 
a 8001—12.000 lelket számláló köz-

ségekben havi 20 M 
az irányító törzskönyvvezető szá-

mára és két kisegítő törzskönyv-
vezető számára egyenként havi 12 „ „ 

minden további 8000 lélekszámig 
egy-egy újabb kisegítőt kell szá-
mításba venni havi 12 arany K 

díjazással. 
Ugyanez a díjazás illeti meg a rendezett ta-

nácsú városokban megbízott tanító törzskönyv-
vezetőket is abban az esetben, ha megbízatásu-
kat a kir. tanfelügyelő hozzájárulásával a vá-
rosi tanácstól nyerték és törzskönyvvezetői 
teendőiket a tanítói, illetve igazgatói hivatalos 
elfoglaltságukon kívül végzik. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
által külön erre a célra kirendelt tanító-törzs-
könyvvezetők, úgyszintén a községi elöljáróság 
(városi tanács) által a törzskönyvvezeté.ssel 
megbízott más közigazgatási tisztviselők díja-
zására ezen határozat nem vonatkozik. 

Az a) alatt 1924 január 1-től visszamenőleg 
felemelt díjak az e címen már kifizetett össze-
gek betudásával mind a hat hónapra egyszerre 
egy összegben fizetendők ki. 

A b) alatt megállapított díjakat 1924 július 
1-től kezdődőleg havonta az aranykorona érté-
kének alapulvétele mellett kiszámítandó papir-
koronában kell fizetni. Az átszámításnál az 
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aranykorona értékben fizetendő közszolgáltatá-
sokra vonatkozóan hivatalosan megállapított 
mindenkori kulcsszám alkalmazandó. 

„Kókad." Soronkívüli elintézését megígérték. 
Száma: 18.163/1924. 

Loós János, Szarvaskend. Megsürgettük. El-
intézési száma: 7039/1924. 

Vajna Gyula, Folyás. A jelzett illetményeket 
a helyi átlagárak alapján állapítják meg, min-
dig méltányosan kisebb átlagértékben. 

I. M. Balsa. A kért ügyet személyesen intéz-
tük el. 

Kardos István, Gyula. Tanítói oklevéllel a 
polgári iskolai tanárképzőbe beiratkozhat. 
Egyéb főiskolába nem. 

Söllei József, Dombóvár. Ügye 60.594/1924. 
VIII. b. sz. alatt szerepel. A kedvező elintézés 
remélhető. 

Hivatalos rész. 
RENDELETEK. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1924. évi 62.576—VlII/a. számú rendelete a 
tanuló ifjúságnak tanulmányi kirándulásaira 
engedélyezett menetdíj-kedvezmény tárgyában. 
Valamennyi kir. tanfélügy elemek és tanfeliigye-

lőségi kirendeltség vezetőjének. 
Tudomás és miheztartás végett értesítem a 

Címet, hogy a kereskedelemügyi miniszter úr 
folyó évi február hó 25-én 56.918/1924. VIII. sz. 
a. kelt átiratában közölte velem, hogy a kül-
földi államok tanuló ifjúságának és cserkész-
csapatainak Magyarországba és magyar diá-
koknak és cserkészcsapatoknak külföldre 
teendő utazásaira a kölcsönösség alapján, a 
magyar királyi államvasutakon és a kezelé-
sükben levő helyiérdekű vasutakon 50°/o-os 
menetdíj kedvezményt engedélyez. 

Értesített továbbá a m. kir. kereskedelem-
ügy i miniszter úr arról is, hogy a hazai tanuló-
ifjúságnak is hasonló elbánásban való része-
sítése végett a nyilvánossági joggal bíró hazai 
tanintézetek tanulóinak a belföldön rendezett 
tanulmányi kirándulásaira is 50%-os menetdíj-
kedvezményt engedélyez a m. kir. államvas-
utak és a kezelésében levő helyiérdekű vasutak 
vonalain. 

A kedvezmény a hazai diákság részére is a 
külföldi tanulmányi kirándulásokra nézve 
megállapított föltételek mellett tehát csak oly 
tanulmányi kirándulásra engedélyeztetik, ame-
lyet az illető iskola igazgatósága hivatalból 
rendez és amelyben legalább is 10 tanuló vesz 
részt olyképen, hogy a tanulók tanáraik veze-
tésével zárt csoportban együtt utaznak. 

A kedvezményt esetről-esetre az iskola igaz-
gatóságának a magyar királyi államvasutak 
igazgatóságától (Budapest, VI. ker., Andrássy-
út 73.) kell kérelmeznie. 

A hazai cserkészcsapatok táborozására eddig 
is rendelkezésre bocsátott menetdíjkedvezmé-
nyeket a fentiek nem érintik, a cserkészcsapa-
tok kedvezménye tehát az eddigi föltételek 
mellett továbbra is igénybe vehető. 

II. 
Valamennyi egyházi Főtiszt. Főhatóságnak. 
A tanuló ifjúságnak tanulmányi kirándulá-

saira engedélyezett menetdíjkedvezménye tár-
gyában kiadottt s a kir. tanfelügyelőkhöz in-
tézett körrendeletemet van szerencsém a Fő-
tiszt. Főhatóságnak nagybecsű figyelmébe 
ajánlani. 

A miniszter helyett: 
Dr. Petri Pál s. k. 

államtitkár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 65.000/1924/VIII. c. sz. alatt kelt körrendelete 
államsegélyben részesülő nem állami elemi is-
kolai tanítók, valamint óvónők állami segélyé-
nek minél gyorsabb ideiglenes kiutal ványszása 

tárgyában. 

I. 
Valamennyi kir. Tanfelügyelő úrnak és kir. 

tanfelügyelői kirendeltség Vezetőjének. 
Az államsegélyben részesülő nem állami 

elemi népiskolai tanítói, valamint nem állami 
óvónői és állandó menedékházvezetőnői állá-
sok helyi javadalmának újabb megállapítása 
immár befejeztetvén, az azokra rendes minő-
ségben megválasztott tanerők részére állam-
segélynek minél gyorsabb ideiglenes kiutalvá-
nyozása érdekében, az ugyané tárgyban ki-
adott 1921. évi 124.000. és 1922. évi 182.300. számú 
körrendeletek módosítása és kiegészítéseképen, 
a következőket rendelem. 

1. A tanerők személyében beállott változásról 
szóló iskolaszéki, illetőleg felügyelő-bizottsági 
jelentés ezen rendelet megjelenése után — alábbi 
kivételektől eltekintve — többé nem terjesz-
tendő fel hozzám, hanem a jelentésnek vizsgálat 
tárgyává tett adatai alapján az államsegély 
ideiglenes kiutalása végett az illetékes m. kir. 
pénzügyigazgatóságot (pénzügyigazgatósági ki-
rendeltséget) az alábbi 4. pont értelmében a kir. 
tanfelügyelő keresi meg. 

A változásról szóló jelentés haladéktalanul 
elintézendő és a megkeresés felzete feltűnően 
„Soronkívül elintézendő illetményügy" jelzés-
sel látandó el. 

2. A jelentés felülvizsgálatánál a kir. Tan, 
felügyelő figyelmét különösen az állás betölt-

i hető voltára, valamint a tanerő alkalmazható-
ságára terjessze ki. 

a) Az állás betölthetőnek általában csak ak* 
kor tekintendő, ha az tényleg és jogilag is meg-
üresedett, valamint ha az üres állás betöltését 

^ ^ r _ és idegbajokat fájdalommentesen gyógyít, modern sugaras és villamos 
r ^ l ™ I § B | 4 § fo eljárásaival Dr. RÉH BÉLA ELEKTROMÁGNESES GYÓGYINTÉZETE, 
É r C l T L J i w i J b & ^ I Budapest, VII., Vilma királynő-út 13. Telefon: József 26-24. 
. ^ i f a e a ^ ^ f l g a g - * a ^ y Kér jen ingyenes ismertetőt! Tanító-családoknak engedmény 
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a tanulók létszáma is indokolja. (144.843/1924. sz. 
vkm. r.). 

Az állásnak jogilag is megüresedett volta né-
mely esetben gondos elbírálást igénylő kérdés, 
mely a választás jóváhagyása során döntetik 
el. Az ideiglenes utalványozás tekintetében ily 
esetekre szolgáljon irányadóúl az az elv, hogy 
egy ugyanazon időre csak egy tanerő részesít-
hető államsegélyben. 

b) A tanerő alkalmazhatósága nem kétséges, 
ha magyar állampolgársága igazolva van, ha 
megfelelő államérvényes képesítéssel bír, ha 
nem áll hivatalvesztés-büntetést kimondó jog-
erős bírói ítélet, vagy a tanítói (óvónői, men-
házvezetőnői) alkalmazást eltiltó jogerős fe-
gyelmi büntetés hatálya alatt és ha a tényleges 
szolgálat kötelékéből az 1920. évi XI. t.-c. 4. 
(illetőleg az 1921. évi XXXIV. t.-c. 4. §.) alap-
ján nincs eltávolítva. 

A magyar állampolgárság optálási bizonyít-
vánnyal is igazolható. 

c) Az 1919. évi március hó 21-től augusztus 
hó l-ig terjedő időben az úgynevezett tanács-
köztársasági népbiztosság rendelkezései értel-
mében kiadott oklevelek érvénytelenek; az el-
csatolt területen 1918. évi november hó óta ki-
állított oklevelek pedig államérvényeseknek 
csak akkor tekinthetők, ha érvényesítési vagy 
honosítási záradékkal vannak ellátva. 

3. Ha a tanerőváltozásról szóló jelentés felül-
vizsgálata alapján az ideiglenes utalványozás 
tekintetében aggály merül fel, vagy ha oly ál-
lamsegélyes állás töltetett be, melynek helyi 
javadalmát még nem állapítottam meg, ezentúl 
ls hozzám teendő jelentés az ideiglenes utalvá-
nyozás iránt, mely jelentéshez a kérdés eldön-
téséhez szükséges iratok is csatolandók. 

4. A pénzügyigazgatósághoz intézett megke-
resésnek, a jelen rendeletre való hivatkozás 
mellett, a következő adatokat kell tartalmaznia: 

a) a tanintézet székhelyét, jellegét; 
b) az előd nevét, távozásának körülményeit 

(lemondás, elmozdítás, nyugdíjazás, halálozás) 
ís időpontját (újonnan szervezett állásnál azt, 
hogy újonnan szerveztetett és a sorszámot), 

c) az állás helyi javadalmára vonatkozó mi-
niszteri megállapítást (értékegységek, százalé-
kok számát); 

d) az alkalmazott tanerő nevét, az államse-
gély ideiglenes utalványozásának kezdő és 
végső időpontját, valamint az alkalmazott fize-
tési osztályát és fokozatát s esetleg, a kellő 
ftdatrészletezéssel, a családi pótlék-igényt. 

5. Az államsegély utalványozásának kezdő 
időpontjául általában az állás elfoglalásának 
napja jelölendő meg; állásban volt alkalmazott-
nál azonban, ha előző állása után a tárgy-
hónapra járó illetményt megkapta, a következő 
hó első napja; igazolatlanul késedelmes be-
jelentés esetén pedig az adatok bejelentésének 
napját követő hó első napja. 

Fizetési osztály és fokozat gyanánt általá-
ban a XI. fizetési osztály 3. fokozata jelölendő 
tneg, kivéve azon tanerőket, kik magasabb fize-
lési igényöket a közvetlenül megelőző állomás-

helyükre nézve illetékes pénzügyigazgatósági 
vagy tanfelügyelői irattal igazolják és ha az 
átlépés megszakítás nélkül történt. 

A családi pótlék-igény az előző állomáshelyen 
történt megállapítás adatai alapján, ilyen 
hiányában a vonatkozó okmányok alapján köz-
lendők. 

Az ideiglenes utalványozás végső időpontjául 
általában a tanév vége (június hó 30), de min-
den esetre oly időpont jelölendő meg, mely 
alatt a választás elbírálása, előreláthatólag 
befejezést nyerhet.-

6. Az ideiglenes utalványozások végső pontja 
a kir. tanfelügyelő által nyilvántartandó és ha 
a végleges utalványozás ezen időpontig sem 
történt meg a folytatólagos, de legfeljebb két-
izben, hat-hat hónapra terjedő további ideigle-
nes utalványozás iránt az illetékes pénzügy-
igazgatóság megkeresendő, azonban a másod-
izbeni meghosszabbítással egyidejűleg hozzám 
jelentés teendő. 

Budapest, 1924. évi július hó 4-én. 
A miniszter helyett: 

Petri s. k., államtitkár. 

II. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 65.0001192Í. VIII. c. szám alatt valamennyi 
m. kir. pénzügyigazgatósághoz és pénzügyigaz-
gatósági kirendeltséghez intézett rendeletének 

hivatalos másolata. 
Az államsegélyben részesülő nem állami 

elemi népiskolai tanítók, óvónők és állandó 
menedékházvezetőnők államsegélyének gyor-
sabb ideiglenes kiutalványozása tárgyában a 
kir. tanfelügyelőkhöz intézett rendelet másola-
tát tudomás és megfelelő eljárás végett azzal a 
felhívással küldöm meg a Címnek, gondoskod-
jék, hogy a „Soronkívül elintézendő illetmény-
ügy" jelzéssel ellátott ügyiratok a beérkezéstől 
számított nyolc nap alatt elintéztessenek. 

Egyben utalással az 1924. évi IV. t.-c. rendel-
kezéseire, felhívom a Címet, hogy a nem állami 
tanítói és óvónői államsegélyeknek akár ideig-
lenes, akár végleges kiutalására vonatkozó ren-
delkezéseinek másolatát ezentúl hozzám ne ter-
jessze fel. 

Budapest, 1924. évi július hó 4-én. 
A miniszter helyett: 

Petri s. k., államtitkár. 

III. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 65.000I192Í. VIII. c. szám alatt valamennyi 
főtiszt, egyházi főhatósághoz intézett átiratá-

nak hivapalos másolata. 
Az államsegélyben részesülő nem állami 

elemi népiskolai tanítók, óvónők és állandó 
menedékházvezetőnők államsegélyének gyor-
sabb ideiglenes kiutalványozása tárgyában a 
kir. tanfelügyelőkhöz intézett rendelet másola-
tát van szerencsém Címnek, utalással hivatali 
elődöm! 1921. évi július hó 9-én, 124.000. számú 
iratára (megjelent a keb. Hivatalos Közlöny 
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1921. évi 18. számában) szíves tudomás, illető-
leg saját hatáskörében teendő további intézke-
dés végett megküldeni azzal, hogy ha az iskola-
székek (felügyelő bizottságok) bejelentéseiket 
az 1921. évi 124.000. számú körrendeletben meg-
állapított határidőn belül nem teszik meg, és a 
mulasztást elfogadhatóan nem igazolják, a ki-
egészítő államsegélyek csak az adatok bejelen-
tésének napját követő hó 1-étől fognak kiutal-
ványoztatni s az ezen időpontig esedékessé 
vált részletek a fenntartók terhére biztosítot-
taknak tekintethek. 

Budapest, 1924. évi július hó 4-én. 
A miniszter helyett: 

Petri s. k., államtitkár. 

A. m. kir. vallás- és közotktatásügyi miniszter 
1924. évi 10271—X. számú körrendelete a főfel" 
ügyeleti jogkörébe tartozó alapítványok ala-

pítóleveleinek kellékei tárgyában. 
I. 

Valamennyi, közvetlenül a m. kir vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter hatásköre alá tartozó 

hatóságnak, hivatalnak és intézetnek. 
A főfelügyeleti jogkörömbe tartozó alapít-

ványok alapítólevelei szerkesztésének meg-
könnyítése és a felesleges iratváltások elkerü-
lése céljából az alapítólevelek kiállításánál kö-
vetendő irányelveket magában foglalón követ-
kező útmutatást állíttattam össze: 

Útmutatás az alapítólevelek kiállításához. 
Az alapítólevelek kellékei. 

1. Az alapítvány keletkezésének pontos le-
írása. 

2. Az alapítvány elnevezése. 
3. Az alapítvány céljának tüzetes körülírása. 
4. Az alapítványi vagyon mennyiségének, 

minőségének, valamint annak megjelölése, 
hogy az hol és hogyan van gyümölcsözőleg el-
helyezve és mily módon van biztosítva. 

5. Az alapítvány jövedelmének élvezetében 
részesülők személyes kellékeinek pontos meg-
határozása és annak kijelentése, hogy a bár-
mely oknál fogva fel nem használt jövedelem 
az alapítvány tőkéjéhez csatoltatik. 

6. Az adományozásra jogosított természeti, 
vagy jogi személy megnevezése és az adomá-
nyozás körüli eljárásnak szabatos meghatá-
rozása. 

7. Az alapítvány kezelésére hivatott termé-
szeti, vagy jogi személy részéről annak hatá-
rozott kijelentése, hogy a kezelő az alapít-

MÜFOG, 
ploflkák, faltisztítás 

jutányoa á rban a ta-
nítóság régi , el i imert 
fogáazati i»téietébe»" 

FENYVESI MENYHÉRT 
.Budapest, IX. Ráday-ntca 5. (Kálvin.tér mellett) 

ványi vagyon állagát átvette és ennek sértet-
len megőrzéseért és a jövedelemnek rendelte-
tésszerű felhasználásáért teljes vagyoni felelő-
séget vállal. 

8. Annak kijelentése, hogy a kormányt 
megillető főfelügyeleti jog gy ikorolhatása 
végett, az alapítvány kezelője az alapítványi 
vagyon állagai,, annak mikénti gyümöl-
csözte tését^ valamint az alapítvány jövedel-
meinek mikénti felhasználását megismertető 
számadási kivonatot (számadási zárlatot) min-
den év végével a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez fel fogja terjeszteni. 

9. Kijelentése annak, hogy az alapítványt 
peres és peren kívüli jogügyekben ki lesz hi-
vatva képviselni. 

10. Felemlítése annak, hogy az alapítvány 
kezelése és jövedelmeinek felhasználása tár-
gyában tett intzkedések és hozott határozatok 
ellen, azon az alapon, hogy törvénybe, törvé-
nyes jogszabályba, vagy az alapítólevél rendel-
kezéseibe ütköznek, a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez felebbezésnek van 
helye. 

11. Annak felemlítése, hogy az alapítólevél 
hány példányban állíttatott ki és hogy a ki-
állított példányok megőrzés végett kinek adat-
tak át és hol helyeztetnek el. 

ad 1. Az alapító nevének és esetleg állásának 
feltüntetése. Az alapító végrendeletének, vagy 
másnemű írásbeli intézkedésének az alapít-
ványra vonatkozó része szószerint idézendő: 
a végrendelet kelte (hely, idő) s az alapító el-
hunytának napja is kitüntetendő. Ha a végren-
delet, vagy az alapító egyéb írásbeli rendel-
kezése idegennyelvű volna, annak pontos 
magyar fordítása is fölveendő. 

ad 2. (Pl. Nagy Márton-féle ösztöndíj-ala-
pítvány.) 

ad 3. ösztöndíj-alapítványnak nevezendő az 
az alapítvány, amelynek kedvezményében az 
ösztöndíjas évről-évre való adományozás he-
lyett bizonyos időtartamon át, pl. tanulmányai 
befejeztéig, vagy bizonyos tanintézetben foly-
tatott tanulmányai bevégeztéig megmarad. 
Ha ellenben az alapítvány kamatai évről-évre 
újabb adományozás alá esnek, akkor segély 
vapy jwfaZomd íj-alapítványnak nevezendő 
aszerint, hogy az adományozásnál a jobban 
való rászorultság, avagy a tanulmányi ered-
mény jön inkább tekintetbe. 

ad 4. Az értékpapírok nem és számszerint és 
a kamatozás kezdetének jelzésével tüzetesen 
felsorolandók, még pedig névértékkel — tehát 
nem árfolyamértékkel — és amennyiben azok 
a kötményezésre alkalmasak, az alapítvány 
nevére kötményezendők, aminek megtörténte 
az alapítólevélben szintén kitüntetendő. Pénz-
intézeti betéteknél a pénzintézet neve, a betéti 
könyvecske száma és a betéti összeg nagysága 
feltüntetendő. Amennyiben az alapítvány va-
gyona ingatlanokból áll, azok tulajdonjoga az 
alapítvány nevére bekebelezendő és az alapító-
levélben az ingatlanok telekkönyvileg ponto-
san — telekkönyvi, sor- és helyrajzi szám sze-
rint — kitüntetendők, s az alapítólevelekkel 
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együtt egy hiteles telekkönyvi kivonat is be-
mutatandó. Már jóváhagyott alapítvány tőké-
jének növelése esetén az alapítólevél összes 
példányai — megfelelő pótzáradékkal ellátva 
— újabb jóváhagyás végett felterjesztendők. 

ad 5. A tanulmányi és magaviseleti feltéte-
lek pontosan meghatározandók, az is, hogy 
több pályázó, vagy igényjogosult közül elsőbb-
ségre ki tarthat igényt, ösztöndíj-alapítvá-
nyoknál meghatározandó, hogy az ösztöndíj él-
vezete mikor veszi kezdetét és mikor szűnik 
meg, valamint, hogy időnek előtte miképen 
veszthető el. 

Általános elv, hogy alapítvány élvezetében 
csak az részesülhet, aki kitűnő (jples) előmene-
telt és példás (dicséretes, kitűnő) magavisele-
tet igazol. Ellenkező kikötés hiányában kitün-
tetendő, hogy az ösztöndíjas az ösztöndíj élve-
zetében, amennyiben tudniillik azt felső iskolai 
tanulmányai idejére is megtarthatja, szigor-
latai letételének ideje alatt és katonai szolgá-
lat esetén is megmarad: mindkét esetben azon-
ban csak bizonyos időbeli korlátozással (pl. 
1—2 év). 

Ösztöndíj-alapítványoknál továbbá feltünte-
tendő, hogy az ösztöndíj külföldön végzett ta-
nulmányok idején is élvezhető-e vagy sem? 
Ha igen, úgy az csak felső (fő)-iskolai, vagy 
különleges (pl. művészeti) tanulmányokra vo-
natkozhatik. Az időtartam is feltüntetendő. 

Külföldön folytatott tanulmányok idejére az 
ösztöndíj csakis a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter előzetes beleegyezésével adható 
ki, ami az alapítólevél szövegében is kifeje-
zésre juttatandó. 

Kifejezésre juttatandó továbbá az is, hogy az 
ösztöndíjas egy és ugyanazon időpontban — 
rendszerint — csak egy ösztöndíjat élvezhet, 
amennyiben tehát időközben kiderülne, hogy 
az ösztöndíjas egy másik ösztöndíjat is élvez, 
úgy a kisebb összegű ösztöndíj megvonandó. 
Kivételeknek csak egyes rendkívüli esetekben, 
pl. családi alapítványoknál lehet helye, ha egy-
szerre két, vagy több családi ösztöndíj (vagy 
segélydíj) élvezését maguk az alapítványt te-
vők kifejezetten megengedik, vagy a kizárólag 
családbeliek javára szolgáló alapítványoknál 
több ösztöndíjas hely üres s csak egy igény-
jogosult pályázó van. Ez esetben azonban 
újabb jogosult családbeli jelentkezése esetén a 
több ösztöndíj az adományozottól elvonandó. 
A mai rendkívüli viszonyokra tekintettel, 
ideiglenesen oly rendelkezés is felvehető, hogy 
addig, amíg más rendelkezés nem történik, egy 
tanuló több ösztöndíjat stb. is élvezhet, vagy 
hogy a felgyűlt kamatok csak 2—5 évenként 
adandók ki, esetleg több éven át a tőkéhez csa-
tolandók s csak bizonyos számú évek eltelté-
vel adandók ki. 

Tanulmányi alapítványoknál feltüntetendő, 

hogy az ösztöndíjat (segélydíjat) csak rendes, 
vagy magántanulók is élvezhetik-e. Általános 
elv, hogy csak rendes tanulók élvezhetik. 

ad 6. Amennyiben az adományozás, vagy a 
kijelölés körül más természeti személy vagy 
jogi személy (hatóság, testület, egylet, társa-
ság, intézet) is érdekelve volna, ennek is az 
alapítólevél minden példányára vezetendő nyi-
latkozatban ki kell jelentenie, hogy az alapító-
levélben reá ruházott jogokat gyakorolni, a 
reárótt kötelezettségeket pedig teljesíteni kész. 

ad 7. Az alapítvány kezelője alatt mindig az 
alapítványi cél megvalósítására és képvisele-
tére az alapítólevélben kijelölt természeti 
vagy jogi személy értendő, tehát nem az a 
szerv, amely merőben csak az alapítványi va-
gyon őrzését, pénzműveletét látja el (pl. gond-
nok, pénzintézet, pénztár). Ha az alapítvány 
kezelője törvényhatóság, akkor az alapító-
levélre vezetett záradékra felveendő, hogy az 
alapítólevelet a törvényhatósági bizottság mi-
kor és mely szám alatt hozott határozatával 
fogadta el. 

Ha az alapítvány kezelésére község, vagy 
rendezett tanácsú város van hivatva, akkor az 
alapítólevélre a törvényhatósági bizottság 
jóváhagyási záradéka is rávezetendő. 

ad 8. Az állam közvetlen rendelkezése alá 
tartozó intézmények, intézetek és iskolák, mint 
alapítványi kezelők, nem számadási kivonattal 

! (zárlattal), hanem a vonatkozó utasításokban 
szabályzatokban előírt okmányolt számadással 
számolnak. 

ad 9. Az alapítványt mindennemű ügyeiben 
annak kezelője képviseli, amennyiben a kor-
mányhatóság más szervet (hivatalt) a képvise-
letre nem jelöl ki. 

ad 10. Az alapítólevél általában magyarul 
szövegezendő. Ha azonban az alapítólevél egy-
úttal más nyelven is kiállíttatik, akkor a ha-
sábosan kiállított alapítólevél egy külön pont-
jában megemlítendő, hogy szövegeltérés esetén 
az alapítólevélnek csa,kis a magyar szöveg© 
irányadó. 

Az alapítólevelek tartós anyagú papiroson, 
jól és tisztán olvashatólag állítandók ki. 

Egyesületek, társulatok stb. alapszabályai, 
vagy kezelési szabályzatai, amennyiben ezekre 
az alapítólevél szövegében hivatkozás történik 
vagy az illető egyesület stb. az alapítvány ke-
zelője, az alapítólevél minden egyes példányá-
hoz hozzáfűzendő. 

Az alapítólevél összes példányai a szükségelt 
záradékok rávezetése után hivatalos (szolgá-
lati) úton terjesztendők fel. 

Ha ugyanaz az alapító több alapítványt léte-
sített, minden egyes alapítvány alapítólevelei 
külön-külön terjesztendők fel. 

Az alapítólevélben a lehetőséghez képest in-
tézkedni kell az alapítvány vagyonának az 
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eredeti cél megszűnése esetére leeendő hova-
fordításáról és ki által leendő további kezelé-
séről, azonban az alapítólevélben kitüntetendő 
az is, hogy az új rendeltetés megállapítása 
annak idején csak a m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi miniszter előzetes hozzájárulásával 
történhetik meg. 

Az aláírások természeti személyeknél két 
tanúval előttemezendők, ha pedig az alapító-
levelet jogi személy állítja ki, az hivatalos pe-
cséttel erősítendő meg. 

Ha az alapító, vagy az alapító által erre ki-
jelölt személy szabályszerű alapítólevelet nem 
állít ki, erre az alapítvány kezelője hivatott. 

ad 11. Az eredeti alapítólevél egy példánya 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztert 
illeti meg. 

II. 
Valafmennyi főtiszt, egyházi főhatóságnak. 
A főfelügyeleti jogkörömbe tartozó alapít-

ványok alapítólevelei szerkesztésének meg-
könnyítése és a felesleges iratváltások elkerü-
lése céljából a követendő irányelvek tárgyában 
aa alárendelt hatóságokhoz, hivatalokhoz és in-
tézetekhez, továbbá a törvényhatóságokhoz in-

tézett körrendeletemet van szerencsém tudo-
más ós szíves figyelembevétel céljából megkül-
deni. 

Budapest, 1924. évi július hó 1-én. 
Gévay Wolf Nándor s. k. h. államtitkár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1924. évi l((46/eln. számú rendelete „Könyv a 

Gyermekről" című mű ajánlása tárgyában. 

Valamennyi tanintézetnek. 
Az Országos Gyermekegészségügyi Társaság 

által kiadott „Könyv a Gyermekről" című 
műnek megrendelésére a Cím figyelmét fel-
hívom. 

A könyv kedvezményes ára a Társaságnál 
30.000 korona. 

Budapest, 1924 július hó 2. 
Dr. Bárány Gerő, 

helyettes államtitkár, 
az elnöki osztály főnöke. 

Felelős szerkesztő: Körösi Henrik. 
Segédszerkesztők: 

Moravitz Lajos és Berwaldszky Kálmán. 

P Á L Y Á Z A T O K 
E rovat alatt közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

A balmazújvárosi német ref. orgonista-kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 
törvényszerű, kántorságért évi 168 korona és 
stóla (énekszós temetésért 2 ezüst K, templo-
mosért 4 ezüst K), jó lakás kerttel, melléképü-
letekkel. Kötelesség: IV. fiú és V—VI. vegyes 
osztály tanítása, kántori szolgálat minden má-
sodik vasárnap német énekléssel, ifjúsági ének-
kar szervezése és vezetése, belmissziói munká-
ban lelkésznek segítése. Személyes megjelenés 
kívánatos, de útiköltség nem téríttetik meg. 
Menekültek, B-listások előnyben. Megválasz-
tott a termő gyümölcsfák bizottságilag meg-
állapítandó árát- elődjének tartozik megfizetni. 
Határidő augusztus 15. Az állás szeptember hó 
1-én foglalandó el. 

A göncruszkai r. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma tizennégy egy-
ség. A többi államsegély. Határidő augusztus 
hjó 10. Göncruszkai plébános. 

A tószegi (Pest m.) róm. kath. iskolaszék az 
V. tanítói állásra pályázatot hirdet. Pályázhat-
nak tanítónők. Fizetés törvény szerinti. Határ-
idő e lap megjelenésétől számított 14 nap. 
Iskolaszék. 

A bagi róm. kath. V. tanítói állás üresedésbe 
jött, melyre folyó évi augusztus 24-ig pályázat 
hirdettetik, augusztus 25-én választás. Szep-

tember 1-én elfoglalandó. Fizetés törvény sze-
rint, lakbér, 800 négyszögöl kertilletmény. Kö-
telesség díjlevél szerint. Elnökség. 

Az újfehértói róm. kath. iskola II. férfitanítói 
állásra pályázhatnak kántori teendőket végezni 
tudó okleveles tanítók, ezen hirdetés megjele-
nésétől számított 10 nap alatt. Javadalma: egy-
szobás bútorozatlan lakás és államsegéllyel 
törvényes fizetés. Iskolaszék. 

A sárospataki izr. hitközség államilag segé-
lyezett elemi iskolájánál ezidőszerint nyug-
díjazás folytán megüresedett igazgatótanítói 
és esetleg egy rendes tanítói állásra e7ennel 
pályázatot hirdetek. Pályázhatnak nőtlen vagy 
nős okleveles népiskolai férfi tanítók, a meg-
választandók egyike, megállapodás szerint kü-
lön díjazás mellett a hitközségi jegyző teendőit 
is ellátja. Pályázati kérvényhez csatolandók: 
tanítói oklevél, működési és erkölcsi, valamint 
a magyar állampolgárságot igazoló bizonyít-
ványok. Pályázatok alulírott iskolaszéki gond-
nok címére küldendők augusztus 10-ig. Sáros-
patak, 1924 július hó 8. Gold Mór, iskolaszéki 
gondnok. 

A inagyarszombatfai református tanítói ál-
lásra pályázat hirdettetik. Javadalom: lakás, 
kerten kívül készpénz és államsegély. Kérvé-
nyek esperesi hivatalhoz Senyeháza (Vas m.) 
küldendők a hirdetés magjelenásótől 10 napig. 
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A patvarci róm. kath. elemi iskolai tanítói 
állásra nyolcnapi határidővel pályázat hirdet-
tetik. Nők is pályázhatnak. Iskolaszékhez cím-
zett kórvények Jeszenszky Kálmán pápai pre-
látushoz küldendők Balassagyarmatra. 

A sólyi (Veszprém m.) ref. egyház ideiglenes 
előkönyörgő kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Kötelesség: az egyházi, világi törvé-
nyek, rendeletek, szabályzatok és helyi gya-
korlat által megszabott minden néven neve-
zendő praeoráns kántortanítói teendők. Évi 
fizetés 212 korona, 1750 kg rozs, 21 ürméter tűzi-
fa, 5 kat hold 1392 négyszögöl szántó és rét 
bérhaszna, melyet az egyház szolgáltat, teme-
tési stóla szabályzat szerint. Okleveles pályá-
zók híján nem oklevelesek is elfogadtatnak, 
de a katedrai és kántori teendőkre képesség 
elmaradhatatlan. Az államsegély esetleges ki-
utalása alkalmával az ideiglenes alkalmaztatás 
azonnal megszűnik és szabályszerű új tanító-
választási eljárás tétetik folyamatba. Az állás 
szept. elsején elfoglalandó. Pályázatok, ok-
levél, keresztlevél stb. Szűcs József esperes úr-
hoz Alsóörsre (Zala m.) küldendők augusztus 
15-ig. Kérvények visszaküldésére válaszbélyeg 
csatolandó. 

A püspökladányi ref. egyház pályázatot hir-
det a nyugdíjazás folytán megüresedett VII. 
és XVII. sz. tanítói állásokra. A VII. sz. állás 
javadalma: lakás természetben, vagy helyette 
törvényes lakbér. Jelenleg lakbér. Készpénz az 
egyház pénztárából évi 1200 korona. Fizetés-
kiegészítés államsegélyből. A XVII. sz. állás 
javadalma: lakás természetben, vagy helyette 
törvényes lakbér. Jelenleg lakbér. Készpénz az 
egyház pénztárából évi 100 korona. Fizetés-
kiegészítés államsegélyből. Kötelesség: a pres-
bitérium által kijelölt osztály vagy osztályok 
tanterv szerinti vezetése. Szükség esetén lelkész 
és énekvezér helyettesítése. Belmissziói mun-
kákban segédkezés. Állás szeptember 1-én el-
foglalandó. Oklevéllel, szolgálati bizonyítvány-
nyal, kommün alatti magatartást igazoló bizo-
nyítvánnyal felszerelt pályázati kérvények e 
hirdetés megjelenésétől számított 15 napon be-
lül adhatók be a ref. iskolaszékhez. Püspök-
ladány, 1924. évi július 12-én. Kállay Sándor, 
ref. lelkész. 

A somogyudvarhelyi református egyház II. 
tanítói állására pályázatot hirdetek. Javada-
lom: egy bútorozott szoba fűtőanyaggal az 
esetleges _ helyettesítésért, törvényszerű kész-
pénzfizetés fizetéskiegészítési államsegéllyel. , 
Kötelessége a reábízott, osztályok tanítása, 
kántortanító s lelkész esetleges helyettesítése 
s egyéb törvényszabta teendők. Pályázati kér-
vények előírt okmányokkal, válaszbélyeggel, 
kommiinmentes bizonyítvánnyal felszerelve 
10 nap alatt hozzám küldendők. Csak férfiak 
pályázhatnak. A választás csak a fizetéskiegé-
szítési államsegély kiutalása esetén végleges. 
Hetes (Somogy m.), Szabó Bálint lelkész, egy-
házmegyei tanügyi elnök. 

A törökszentmiklósi községi polgári fiúisko-
lánál lemondás folytán megüresedett földrajz, 
természetrajz és vegytani szakcsoportos segéd-
tanári állásra pályázatot hirdetek. Kézimun-
kára képesítettek, valamint református vallá-
sira k előnyben részesülnek. A törzsfizetés felét 

az iskolai pénztár, felét pedig az állampénztár 
fizeti. A lakbért és ötévenkint 200 korona kor-
pótlékot szintén az iskolai pénztár fizeti. A 
szabályszerűen felszerelt kérvények folyó évi 
augusztus hó 10-ig Erdélyi Kálmán főjegyző, 
községi iskolaszéki elnökhöz küldendők be. 

A békéscsabai orth. izr. államsegélyes nép-
iskolánál tanítói állás nőtlen tanítóval betöl-
tendő. Jövedelem: törvényes illetmények és 
lakáspénz. B-listások előnyben. Kérvények 
folyó évi augusztus 15-ig dr. Eisenberg Berta-
lan iskolaszéki elnök címére küldendők. 

Az oberwarthi (Felsőőr-Burgenland) ref. 
egyház pályázatot hirdet a második rendes 
tanítói állásra. Javadalma: háromszobás lakás, 
kert, 3 közföld, 8 öl tűzifa, 21 ezer korona a ref. 
egyháztól, 1 millió koronát meghaladó havi 
fizetés az államtól (ezért azonban az egyház 
nem vállal felelősséget). Kötelessége: kettő osz-
tály vezetése, lelkész, orgonista-kántor helyet-
tesítése, olvasókörben felügyelet, énekkar szer-
vezése. Német nyelv tudása szükséges. A pá-
lyázati kérvények — szükséges okmányokkal 
felszerelve, kommunizmus alatti magaviselet 
igazolásával — augusztus 10-ig Bajcsy Gyula 
lelkészhez küldendők. Csak férfiak pályázhat-
nak. 

Az ondi ref. egyház ideiglenesen betöltendő 
II. tanítói állásra pályázatot hirdet. Javada-
lom: fenntartói járulék, államsegély, lakbér. 
Kötelessége: kijelölt osztályokat tanítani, lel-
készt és kántort akadályoztatása esetén helyet-
tesíteni, énekkart vezetni, belmissziói munkák-
ban segédkezni. Kilátásba helyeztetik, hogy ag 
állás rövid időn belül rendszeresen betöltetik. 
Pályázhatnak nőtlen férfi tanítók, menekültek 
vagy B-listások előnyben. Pályázati határidő 
aug. 15. Bef. lelkészi hivatal Ond, p. Szerencs. 

A nagykállói (Szabolcs m.) izraelita elemi 
iskolánál nyugdíjazás után betöltendő tanító-
női állásra pályázatot hirdetünk. Javadalom: 
lakbér, fenntartói hozzájárulás és államsegély. 
Nyelv- és zenetudással bírók mellékjövede-
lemre számíthatnak. Pályázati határidő szep-
tember 1. Dr. Strausz Mihály iskolaszéki elnök. 

A nyírmártonfalvai görög katholikus fiók-
egyházban szervezett tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma: a) hitközségtől termé-
szetbeni lakás és tanítói törzsfizetés, b) 
államtól megfelelő segély. A kántortanítói ké-
pesítéssel bíró görög katholikus vallású pályá-
zók felkéretnek, hogy a hajdúdorogi püspök úr 
őméltóságához címzett és kellően felszerelt 
kérvényeikkel aug. 10-én délelőtt 10 órakor 
Nyírmártonfalván jelenjenek meg. 

A jáuosházai ant. orth. izr. hitközség állam-
segélyes osztatlan elemi iskolánál folyó évi 
szeptember hó 1-én betöltendő tanítói állásra 
pályázatot hirdet. B-listások előnyben részesül-
nek. Kérvények kellően felszerelve, legkésőbb 
e pályázatnak a Néptanítók Lapjában való 
megjelenése után számított 10 napra a családi 
állapot megjelölése mellett alulírott elnök cí-
mére küldendők. Salzberger Mór, iskolaszéki 
elnök Jánosháza (Vas m.). 
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A fejércsei református leányegyház iskola-
széke pályázatot hirdet a lemondás folytán 
megüresedett előkönyörgő kántortanítói ál-
lásra. Fizetés: lakás kerttel, 19 köböl termény, 
5 öl tűzifa, 4 magyar hold szántóföld, temető-
használat, két legeltetési jog, stóla hivatalos 
megállapítás szerint, fizetésosztálynak meg-
felelő államsegély. Pályázati határidő e lap 
megjelenésétől számított 8 nap. Menekültek 
előnyben. A megválasztott tanító köteles a 
kultúrmozgalmakban részt venni, énekkart^ s 
ifjúsági egyesületet alakítani. Pályázati kér-
vények a hetei ref. lelkészi hivatalhoz külden-
dők (u. p. Tarpa, Bereg vm.) Ref. Iskolaszék. 

A rábafüzesi (Vas m.) róm. kath. iskolaszék 
lemondás folytán megüresedett fiókközségbeli 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalma: a hitközségtől kétszobás lakás, gazda-
sági épületekkel, szántóföld, rét, kert, gabona, 
fa stb., 32 egység, államsegély. Kötelessége díj -
levél szerint. Az iskola kéttanerős. Német 
nyelvben való jártasság szükséges. Pályázati 
határidő a lap megjelenésétől számított 15 nap. 
Róm. kath. iskolaszék Rába füzes. 

A latorúti rk. iskolánál megüresedett tanító 
(nő)i állásra pályázatot hirdetek. Javadalma: 
természetbeni lakás, istálló és kerten felül 
Vjaa kat. hold szántóföld, legeltetés nyolc jó-
szágnak (3. egység). Többi államsegély. Csalá-
dos, jóminősítésű, zenekedvelő B-listás tanítók 
előnyben. Személyes megjelenés önköltségen 
tanácsos. Kérvények szabályszerűen felszerelve 
Iskolaszékhez intézve Plébánia Sály (Borsod) 
küldendők. Kommün alatti viselkedést plébá-
nos igazolja. Demján Ákos, iskolaszéki elnök. 

A bakonyjákói róni. kath. iskolaszék elhalá-
lozás folytán megüresedett tanítónői állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma: a fizetés 20°/o-a 
a hitközségi pénztárból, a többi államsegély. 
Szabályszerűen, a kommün alatti magatartást 
igazoló okmánnyal is felszerelt kérvények 
augusztus hó 14-ig bezárólag a főtisztelendő 
Plébániahivatalhoz Bakonyjákó (Veszprém m.) 
küldendők. Csak nők pályázhatnak. Választás 
augusztus 15. Válaszbélyeg csatolandó. 

A hajdúnánási református egyházban kettő 
újonan szervezett tanyai állásra pályázat hir-
dettetik. Fizetés törvényszerű. Lakás: termé-
szetben, konyhakerttel. (Tanítópár megválasz-
tása esetén az összes helyiségek, mindkét kert-
illetmény átadatik.) Kötelesség: osztály vezetés 
iskolaszék határozata szerint; ismétlő iskola-
vezetés külön díjazással. Olvasókör szervezés; 
tanyai istentiszteletek, előkönyörgéssel. veze-
tése, vagy kántori teendők végzése. B-listások 
rendeletszerű előnyben. Kommunizmus alatti 
magatartás igazolandó. Határidő aug. 24. Leg-
később október 1-én elfoglalandó. 

A celldömölki rk. hitközség képviselőtestü-
lete pályázatot hirdet kántortanítói és tanítói 
állásra. Kántortanító javadalma: 3 szobás la-
kás mellékhelyiségekkel. A vk. minisztertől 
megállapított 25 értékegység mint tisztán ta-
nítói illetmény. 10 q búza, 10 q rozs 4 q árpa, 
12 m® tűzifa és stólailleték mint tisztán kántori 
illetmény. Javadalm jegyzőkönyv a közigaz-
gatási bizottság jóváhagyását várja. Tanító 

javadalma: a törvényes készpénzilletményeken 
kívül lakbér. — Kántortanítói állásra pályáz-
hatnak a tanítói ós kántori oklevéllel bíró fér-
fiak, akik a cherális és figurális zenében ós 
énekben egyaránt jártasak, énekkarok vezeté-
sére vállalkoznak. Mindkét féríiállás kérvé-
nyéhez levélboríték és válaszbélyegen kívül 
csatolandó: oklevél, keresztlevél, házasság-
levél, saját plébánosa által kiállított működési 
és erkölcsi bizonyítvány, kommün alatti visel-
kedéssel. Kántorpróba augusztus 7-én délelőtt 
10 órakor az apátsági templomban. Határidő 
pályázat megjelenése után 8 nap. Az állások 
szeptember hó 1-én elfoglalandók. A pályázók 
költségmegtérítésre igényt nem tarthatnak. 
Celldömölk, 1924 július 6. Horváth Károly dr., 
O. S. B. plébános. 

A szabadszállási ref. egyház pályázatot hir-
det négy tanítói állásra. Ebből kettő férfi, kettő 
női tanító. Fizetés mint az állami tanítóknál. 
Férfitanítóknál orgonisták előnyben részesül-
nek. Állás folyó évi szeptember 1-én elfogla-
landó. Kellően felszerelt kérvények a lelkészi 
hivatal címére augusztus 15-ig beküldendők. 
Az iskolaszék. 

A tiszadorogmai ref. egyház kántor-tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetés: egyháztól 
220 K készpénz, 27 hold föld haszonelvezete. 
(Ebből 22 hold a következő gazdasági évre 8 q 
búzáért még haszonbérben), 30 köböl rozs, pár-
bér. 10 legeltetési jog közös legelőben, 2 öl 
puhafa, lakás, stóla. Egységszám: 55. Állam-
segély nincs. Kötelessége: 111— VI. osztály, is-
métlő iskola, énekkar vezetése, összes kántori 
teendők végzése. Belmissziói segédkezés. Sze-
mélyes megjelenés előnyös. Állás 1924 szept. 
1-éa elfoglalandó. Pályázatok e hirdetés meg-
jelenésétől számított 8 nap alatt lelkészi hiva-
talba küldendők. 

A gyomai (Békés megye) községi iskolaszék 
pályázatot hirdet egy községi külterületi ta-
nyai iskola megüresült rendes tanítói állásra. 
Az állás javadalmazása: 1. Lakás természet-
ben, mely áll két szoba, konyha, kamra, pince 
és mellékhelyiségekből, 1200 négyszögöl terület-
tel. 2. Készpénz a községi iskolaszék pénztárá-
ból évi 1200 korona. 3. Tűzifa két öl felfűré-
szelve, helyhez szállítva. 4. Az államtól törvé-
nyes államsegély. Kötelessége: a reábízott is-
kola I—VI. vegyes osztályának tanítása és az 
ottani ismótlőkötelesek tantervszerinti okta-
tása. A tanulók száma ez idő szerint 40—50. 
Menekült, B-listára helyezett érdemes pályázó 
és református vallású, aki a református val-
lású tanulók vallástanítását is köteles — külön 
megállapított díjazásért — ellátni, a választás-
nál elsőbbséggel bír. Pályázati kérvény, ok-
levél, születési • bizonyítvány, eddigi szolgála-
tot igazoló okmányok, a kommün alatti maga-
tartást igazoló községi és illetékes lelkésztől 
nyert bizonyítvány folyó évi augusztus 20-ig 
küldendő be Répás Pál ref. lelkész, iskolaszéki 
elnökhöz. Az állás folyó évi szeptember 20-ig 
elfoglalandó. A megválasztott tanító ingósá-
gait a vasúti állomástól a község szállítja az 
iskolához. 

A klsbattyányi r. kath. fiókhitközségi kántor-
tanítói állásra június első felében hirdetett 
pályázat augusztus 15-ig meghosszabbíttatik. 
Kötelesség díjlevél szerint. 
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A tiszakeszi református egyház pályázatot 
hirdet IV. férfi tanítói állásra. Javadalom: 
egyháztól fenntartói hozzájárulás és lakáspénz. 
Államsegély. Kötelesség: díjlevél szerint. La-
kásról egyház igyekszik gondoskodni. Határidő 
pályázat megjelenése után 8 nap. Az állás szep-
tember elsején elfoglalandó. Menekültek és B-
listások előnyben. Pályázati iratok lelkészi hi-
vatalhoz küldendők. Molnár Pál h. lelkész, isk. 
sz. elnök. 

A dobozi református iskolánál tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelem államsegéllyel 
törvényszerű és lakbér.. Kötelessége a reábízott 
osztály vagy osztályok egyházkerületi tanterv 
szerinti oktatása, belmissziói munkában segéd-
kezés. kántor helyettesítése. Orgonázni tudás 
megkívántatik. B-listások előnyben. Határidő 
pályázat megjelenése után 8 nap. Állás szep-
tember 1-én elfoglalandó. Doboz (Békés megye), 
Iskolaszék. 

A püspökladányi orth. 6 osztályú izraelita 
népiskolánál megürült és szeptember elsején 
betöltendő vezetőtanítói állásra pályázatot hir-
detünk. Pályázók szíveskedjenek oklevél, mű-
ködési, valláserkölcsös életet, valamint a kom-
mün alatti magatartást igazoló bizonyítványok-
kal felszerelt kérvényeiket augusztus hó 10-ig 
alulírotthoz beterjeszteni. Az állás augusztus 
25-én elfoglalandó. Javadalma az iskola pénz-
tárából évi 1000 korona, a többi államsegély. 
Lakbér megállapodás szerint. Kötelessége a rá-
bízandó osztályokat vezetni, a tanítványait a 
meghatározandó időben a héber tárgyakban 
tanítani, esetleg a hitközségi jegyzőséget ve-
zetni, melyért külön díjazást kap. TR-listások és 
nőtlenek előnyben részesülnek. Személyes .be-
mutatkozás megkívántatik, a megválasztottnak 
ez irányú útiköltségeit megtérítjük. Grünfeld 
Mór, iskolaszéki elnök. 

Az eleki (Arad m.) r. kath. hitközség önálló 
kántori állásra e lap megjelenésétől számított 
10 napig pályázatot hirdet. Bővebb felvilágosí-
tást plébános ad. Német nyelv ismerete szük-
séges. 

A zsákai református egyház elhalálozás foly-
tán üresedésben levő kántortanítói állomására 
pályázat hirdettetik. Javadalom: természetbeni 
lakás kerttel, 10 mázsa 50 kiló búza, 7 mázsa 
98 kiló árpa. Földmunkáltatás címén jelenben 
4 mázsa búza. 20 mázsa fa. Mintegy 19 kat. hold 
föld. Amennyiben az állam ad, törvényszerinti 
flzetóskiegészítés. Lakása 1925 július hó l-ig az 
I. oszt. tanítónő lakása, egy szoba kivételével 
összes mellékhelyiségeivel együtt. Kötelessé-
gek: az összes kántori teendők végzése, a reá-
bízandó osztályok és ismétlő .iskola tanítása 
egyházkerületi tanterv szerint. Egyházi ének-
kar és ifjúsági egyesület szervezése és vezetése, 
vasárnapi iskolai tanítás, konfirmandusok ok-
tatása lelkész irányítása mellett; mindennemű 
belmissziói munkában lelkésznek segédkezés, 
szükség esetén lelkész helyettesítése. Megbíza-
tás esetén egyház jegyzői tisztség viselése. Me-
nekültek és B-listások előnyben. Templomi 
próbaéneklésre pályázók saját költségükön 
megjelenhetnek e hirdetmény megjelenése utáni 
első vasárnap délelőtt. Forradalmak és meg-
szállás alatti magatartás igazolandó. Állását 
megválasztott azonnal elfoglalni köteles. Pá-

lyázatok a zsákai ref. egyház lelkészi hivatalá-
hoz visszaküldési bélyeg mellékelésével e hir-
detmény megjelenése után 15 napon belül kül-
dendők. 1925 január hó l-ig a megválasztott 
tanító egyháztól lakáson kívül semminemű 
fizetésre igényt nem tarthat, mert az özvegy ez 
ideig kegyeleti időt élvez. 

Borzavár iskolaszéke kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalom díjlevél szerint. 
Államsegély. Pályázati határidő augusztus 10, 
választás 12-én. Kommünmentesség plébániáról 
igazolandó. Önköltséges megjelenés kötelező. 

A ceglédi református egyházközség elemi 
népiskolájánál megüresült nőtanítói "állásra 
pályázatot hirdet. Az állás javadalma a törvé-
nyes tanítói fizetés és lakásbér az egyház pénz-
tárából és államsegélyekből, szolgálati idő- és 
sorrendszerinti előlépési jog a földes javadalmú 
állásokra. A földes állások helyi javadalma a 
tervbevett díjlevélmódosítással fog megállapít-
tatni. A tanítónő működési helyét, a vezetendő 
osztályt az iskolaszék jelöli meg. Kötelessége 
az iskola vezetése mellett az egyház belmissziói 
munkájában is részt venni, a vasárnapi 5<=kolá-
ban tanítani. Pályázhatnak nőtanítók. Kellően 
felszerelt kérvények, a kommün alatti maga-
tartásáról s az eddig teljesített belmissziói 
munkálkodásáról szóló bizonyítvánnyal vagy 
ajánlattal e hirdetmény megjelenésétől 15 nap 
alatt főtiszteletű és méltóságos Takács József 
ref. lelkész, iskolaszéki elnök úrhoz adandók 
be. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 

A mátyásföldi nyilv. jogú polgári leányisko-
lánál egy mennyiség-természettudományi és 
egy magyar-német szakos állás szeptember 1-én 
betöltetik. Állami fizetés. Határidő aug. 8. 

A kisvarsányi (Szabolcs megye) református 
iskolaszék az újonnan szervezett II. tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadat™: lakbér-
és kertváltság addig, míg az egyház lakást 
éníttet. Törzsfizetés az egyház pénztárából és 
államsegély. Kötelessége: a kijelölt osztályok 
tanítása. Belmissziói munkában segédkezés. 
Határidő pályázat megjelenése után 8 nap. 
Az állás aug. 15-isr elfoglalandó. Kérvénvek 
válaszbélyeereel a lelkészi hivatalhoz küldendők. 

Felsőjózsa (Hajdú vm.) róm. kath. leány-
egyház iskolaszéke lemondással mee-üresedett 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalom: teljes államsegély, ep~v holdas kert, 
stóla, párbér, természetben lakás. Pályázati 
határidő ezen hirdetés megjelenése után 12 nap. 
Hajdúböszörmény, róm. kath. Plébánia. 

Ajakon kath. iskolánál tanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalom: természetbeni la-
kás, kert és a törvényes fizetés. Határidő és 
választás augusztus 24. Az állás szeptember 
1-én elfoglalandó. Megválasztott kántoriakba* 
segédkezni kötelei. Iskolaszék. 
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A martinkai ref. kántortanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalma: készpénz 320 kor., 
300 négyszögöl szántóföld, három öl gallyfa, 
megfelelő állami kiegészítés, temetési stóla (át-
lag tizenötezer kor.), lakáspénz. Kötelessége: 
6 osztályú vegyes iskola vezetése, vasárnap 
istentisztelet tartása, temetések végzése, egy-
házi jegyzőség. Állás szeptember 1-én elfogla-
landó. Pályázatok e lap megielenésétől 8 nap 
alatt a hajdúsámsoni ref. lelkészi hivatalhoz 
küldendők. Iskolafenntartó a hegyközség terü-
letén lakást nem biztosíthat. 

A csurgói (Somogy megye) izr. hitközség 
pályázatot hirdet tanítói állásra. Pályázhat-
nak nők és férfiak, akik orgonálni tudnak. Fi-
zetése törvényes, államsegéllyel és természet-
beni lakás. Pályázat határideje augusztus 15. 
Reményi Samu, hitközségi elnök 

A kerecsendi (Heves m.) róm. kath. iskolánál 
egy újonnan szervezett tanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Fizetés: törvényes, melynek 
50°/o-át helyi forrásból, 507o-át államsegélyként 
kapja. Lakás hiányában: lakbér és kertpótlék. 
Csak férfiak pályázzanak, akiknek az iskolán 
kívüli tevékenykedés kötelesség. Választás f. 
évi augusztus 17-én, mely ideig hiánytalanul 
felszerelt kérvények — felbélyegzett válasz-
borítékkal ellátva — a kerecsendi róm. kath. 
iskolaszék elnökének küldendők. 

A balatonfőkajári református II. tanítóságra 
pályázatot hirdetek. Javadalom: egy szerényen 
bútorozott szoba, törvényszerű fizetés, melyből 
az iskolafenntartó a mult évben a kezdő java-
dalom 70 százalékát szolgáltatta. Kötelesség: az 
iskolaszék által kijelölt osztályok és ismétlősök 
tanítása, kántor helyettesítése, a dalárda veze-
tésében segédkezés. Az állás szeptember 1-én el-
foglalandó. Kellően felszerelt páhrá*atok, vá-
laszbélyeggel, aug. 10-ig a mezőföldi refor-
mátus esperesi hivatalhoz Lepsénybe külden-
dők. 

A kisfüzesi r. kath. iskolaszék kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalma: termé-
szetbeni lakás, 3 hold szántó és legelő haszná-
lata, 40 véka párbérrozs, 12 méter tűzifa ára. 
Értékegység 17. Felszerelt kérvények a péter-
vásárai plébániahivatalhoz küldendők augusz-
tus 10-ig. 

A rábakecöli (Sopron megye) r. kath. iskola-
szék pályázatot hirdet osztálytanítói állásra 
három tanerős iskolában. Fizetés törvény sze-
rinti és egy bútorozott szoba. Csak férfitanítók 
pályázhatnak. Okleveleiket küldjék iskolaszék 
elnökének válaszbélyeggel e hirdetés megjele-
nésétől tizedik napig. Megválasztottnak szep-
tember elsejére kell állását elfoglalnia. 

A szűcsi (Veszprém m.) róm. kath. iskolaszék 
a kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalom törvényszerinti. Választás aug. 10-én. 

A sajókazinci ref. másodtanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Javadalom törvényszerű. 
Egy szobából álló lakás. Kötelessége az I. és II., 
esetleg III. vegyes osztályt tanítani, lelkészt és 
kántort szükség szerint helyettesíteni. Pályá-
zati határidő e lap megjelenésétől számított 10 
nap. Ref. Iskolaszók. 

Az öcsödi ref. egyháznál kettő fitanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Egyik a község-
ben, másik a Kőrösön-túli tanyai I—IV. osz-
tályú vegyes-iskolánál van, mely a községtől 
5 km-re fekszik. Fizetés: mindkét iskolánál az 
egyháztól a 122.000. sz. miniszteri rendeletben 
megállapított s havonként kiszolgáltatandó 
összeg. Lakás melléképületekkel és kertteL 
Megfelelő államsegély. Kötelesség: az iskola-
szék által reábízott osztály vagy osztályok és 
ismétlősök tanítása a tiszántúli ref. egyház-
kerület tanterve szerint. Az ismétlősök okta-
tásáért mindkét állomáson a község külön dí-
jat fizet. A belterületre megválasztott tanító 
a vasárnapi iskolában való tanításra s minden 
belmissziói munkában való segédkezésre is kö-
teleztetik. A külterületi pedig néha-néha a lel-
kész által tartandó istentiszteleten a kántori 
teendőket is köteles végezni, melyért az isko-
lához tartozó mintegy 1200 négyszögöl szántó-
földet is szabadon használhatja a konyhaker-
ten kívül, mely mintegy 40U négyszögöl. 
Mindkét allásra a „B"-listas és menekült s csa 
laüos lerliak előnyben reszesüinek. Tanítói ok-

i leveiiel, születesi, uietosegi, orvosi, eddigi 
szolgalatukat igazoló okmányokkal, a kouuniu-

! niziuus es olán megszállás itlejeben tanúsított 
| magaviseletéről szoió bizonyítvánnyal felsze-
i reit kervenyek augusztus iu-ig a ref. lelkészi 
! hivatainoz kuldeniiok. A belterületi aliás szep-

tember 1-én, a külterületi szeptember lu-ig 
elfoglalandó. Megvalasztottaknaü a szarvasi 
vagy kunszentmártoni állomástól való beszál-
lításáról az egyház gondoskodik. Öcsöd, 11)24 jú-
lius 6. Keí. lelkészi Hivatal. 

A derecskei református egyház pályázatot 
hirdet ket államsegéiyes tanítói állásra. Törvé-
nyes fizetés, lakbér. Jó hangúak s orgonálni 
tudók, belmissziósok előnyben. Hazatiasság, 
egyiiáziassag igazolandó. Pályázhatnak férfiak, 
nók. Határidő pályázat megjelenésétől számí-
tott 12 nap. Állás augusztus 30-ra elfoglalandó. 
Bélyeg küldendő. Református iskolaszék. 

A Magyar Kegyes-Tanítórend tulajdonát ké-
pező Szentmiklós-pusztai róm. kath. iskolánál 
megüresedett államsegélyes tanítói állásra pá-
lyázatot hirdetek. Javadalom: természetbeni 
lakás és díjlevél szerint megállapított pénz- ós 
természetbeli jövedelem, továbbá államsegély. 
A tanító kezeli az iskola mellett létesített gyü-
mölcsfa-iskolát, továbbá az uradalmi méhest, 
amiért külön díjazásban részesül. Pályázók 
működési bizonyítványukkal és egyéb okmá-
nyukkal felszerelt kérvényüket megcímzett ÓK 
felbélyegzett válaszborítékkal ellátva a Ma-
gyar Kegyes-Tanítórend Főnökségéhez intézve 
küldjék be Mernyére (Somogy megye) Hannig 
István jószágkormányzó címre. Határidő pá-
lyázat megjelenése után 8 nap. 

Apostag (Pest m.) róm. kath. Iskolaszék el-
halálozás folytán megüresedett kántortanitói 
állásra augusztus tizedikéig pályázatot hirdet. 
Helyi javadalma: újévtől húsz magyar hold 
föld, szeptembertől háromszobás lakás, kert-
illetmény, párbér, új díjlevél. Erre az évre ál-
lamsegély vagy megegyezés szerint. Választás 
augusztus 12-én, személyes megjelenés, úti-
költség nem téríttetik meg. Felszerelt kérvé-
nyek apostagi róm. kath. plébániára külden-
dők. Iskolaszék. 
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A törökszentmiklósi református orgonista-
kántori állásra pályázat hirdettetik július 26 
délután 6 órai határidővel. Próbaéneklés július 
27-én délelőtt. Tanítói, kántori oklevéllel, szü-
letési, orvosi, szolgálati, a kommunizmus alatti 
viselkedésről az illetékes községi elöljáróságtól 
és külön a lelkésztől kiadott bizonyítványokkal 
felszerelt kérvények presbitériumhoz intézve 
alulírt lelkészelnökhöz küldendők. A próba-
éneklésben résztvett pályázók nyers útiköltsé-
gét presbitérium megtéríti. Kötelességek: min-
dennemű kántori szolgálat ellátása, az V—VI. 
fiú- és leányosztály lehetőleg összhangzatos 
énektanítása, egyházi énekkar szervezése és 
tanítása külön díjazás nélkül; belmissziói mun-
kában lelkészeknek segédkezés, betegség vagy 
más ok miatt akadályozott tanítók esetleges 
helyettesítése. Javadalom évnegyedenkint előre 
fizetve: évi 250 korona, 20 köböl búza, 20 köböl 
árpa, 16 q tűzifa, 1 véka kása, 2 kat. hold s 1273 
négyszögöl szántóföld, 90 négyszögöl vetemény-
föld. Stóla évi átlagos 35—40 q búza a minden-
kori piaci árban esetenkint fizetve, az egyház-
kerület által megállapított díjtételek szerint; 
kétszobás lakás előszobával, konyhával, mellék-
épületekkel, házi kerttel. Megváltandó hivatal-
elődtől a villanyvilágítási vezeték. Az állás 
szeptember elsején elfoglalandó. Olajos Pál, 
lelkészelnök. 

A püspökladányi áll. s. községi polg. fiúisko-
lánál megüresedett tanári állásra a rajz és ter-
mészetrajz-földrajz tanítására vállalkozó oki. 
tanárok pályázhatnak. Férfi tanárok előnyben 
részesülnek. Fizetés az állami tanárokéval 
egyenlő. Pályázatok hirdetés megjelenésétől 
számított 8 nap alatt az intézet igazgatóságá-
hoz nyújtandók be. Az állást 1924 szeptember 
1-én kell elfoglalni. Kállay Sándor, iskolaszéki 
elnök. 

A debreceni református egyház presbitériuma 
nyugdíjazás folytán megüresedett 7, esetleg 
8 tanítói ós 2 tanítónői állásra, melyek közül 
több külsőségen van, pályázatot hirdet. Fizetés 
és lakbér törvényszerű. Kötelessége: az iskola-
szék vagy az iskolaszéki elnök által kijelölt 
osztály vagy osztályok vezetése, kézimunka ta-
nítása, belmissziói munkában való segédkezés, 
szükség esetén kántor helyettesítése. A meg-
választott kötelezett tagja a Segélyegyesület-
nek. Kérvényhez melléklendők: keresztlevél, 
oklevél, legújabb keletű orvosi bizonyítvány, 
szolgálati bizonyítványok egész tanítói műkö-
déséről, kommün alatti magatartást igazoló ok-
mány és ezek visszaküldésére bélyeg. Határidő 
augusztus 8. Az állást szeptember 1-én kell el-
foglalni. Molnár Ferenc lelkész, iskolaszéki 
elnök. 

A budajenői róm. kath. iskolaszék halálozás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Javadalma: 3 szoba, konyha, 
pince, kamrai, 15 kat.. hold és 458 négyszögöl, 
248 négyszögöl kerttel, 16 ürm.3 hasábfa és fize-
téskiegészítő államsegély. Egyéb jövedelmi té-
teleket a díjlevél nyújt. A község német ajkú s 
azért a német nyelv tudása kötelező. Pályázati 
határidő augusztus 15. Választás augusztus 17. 
Válaszbélyeggel ellátott és kellőleg felszerelt 
kérvények a róm. kath. plébániahivatalhoz 
(Budajenő, u. p. Páty, Pest mellett) külden-
dők be. 

Az alsópetényi róm. kath. iskolaszék kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 
lakás kerttel, 7 hold szántóföld, 6 hold legelő, 
párbér 160 pár után, stóla. Választás augusztus 
10-én. Kántori oklevéllel felszerelt kérvények 
az iskolaszéki elnökhöz Nézsa (Nógrád megye) 
küldendők. 

A bajai izr. iskolaszék pályázatot hirdet 
államsegélyes polgári leányiskolájánál meg-
üresedett matematika-fizikai tanári (tanárnői) 
állásra. Határidő pályázat megjelenése után 
8 nap. Javadalom törvényes. Iskolaszék. 

| A méhkeréki gör. kel. román egyház két gör. 
kel. román tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom: lakás, 6 kis hold föld, 20 mm búza 
és megfelelő államsegély. Pályázati határidő e 
lap megjelenésétől 15. nap Kellően felszerelt 
pályázati kérvények a gör. kel. román egyház 
Méhkerék (Bihar megye) címre küldendők. 

Hidor község kántortanítói állására pályáza-
tot hirdet. Javadalom: 2 szobás-konyhás lakás 
melléképületekkel, 169 négyszögöl házi kerttel, 
5 hold 746 négyszögöl földnek bérösszege, jelen-
leg 30 mm búza, 11 ms kemény hasábfa, a kán-
toriakért kiilön 3 hold 104 négyszögöl szántó és 
1448 négyszögöl rét, a többi államsegély. Köte-
lessége díjlevél szerint: kántoriak e^házi elő-
írás szerint végzendők. Német nyelv tudása 
szükséges. Határidő pályázat megjelenése után 
8 nap. Iskolaszék. 

A dögei ref. egyház által a Néptanítók Lapja 
23—24. számában hirdetett pályázatnál a fizetés 
között nem „bérlettel", hanem „kerttel" olva-
sandó. 

Az újpesti izr. iskolaszék tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Pályázók életkort, családi álla-
potot feltüntető kérvényüket augusztus 20-ig 
Sándor-u. 5. sz. intézzék. Dr. Lissauer Lajos, 
iskolaszéki elnök. 

H I R D E T É S E K 
A hirdetésekben közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Tanítónő vakációra megfelelő foglalkozást 
vállal. Jeligém: Ellátásért. 

Keresek hat éves kis lányom mellé egészsé-
ges, gyermeknevelésben jártassággal bíró, né-
metül tudó tanítónőt, ki gyermekemet első ele-
mire, valamint német nyelvre tanítja. Gondo-

zását, ápolását vállalja. Krúdy Ferencné föld-
birtokos, Balassagyarmat. 

Tanítót vagy tanítónőt keresek vidékre I. 
polg. leány és IV. elemista fiú mellé. Németül 
tudó előnyben részesül. Fizetés megegyezés 
szerint. Scholz Oszkár Vencselló, Szabolcs xü. 
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Harmóniumok, házi, iskolai, dalárda részére 
(csak korlátolt mennyiségben, míg a készlet 
tart) Hörl Nándor, Budapest, II. Török-utca 8. 

Harmónium eladó, alig használt, amerikai 
légszívós szerkezettel, három változattal, özv. 
Novodomszky Jánosné, Szarvas, Vajda Péter-
át 180. szám. 

Gyermekszerető, menekült komoly tanítónő 
anyahelyettesnek ajánlkozik. Megszállott terü-
letre is megy. Ajánlatot „Magános" jeligére a 
kiadóba kérek. 

Áll. tanító rk. kántor v. mellékes cserél vasúti 
állomással és természetben lakással bíró helyre. 
Lápujtő, igazgató. 

Óvónő kerestetik 3 éves kisleánykám mellé, 
szerény, ki esetleg a háztartásban is segédkezik. 
Fizetési igények és fénykép mellékletével aján-
latokat Dukesz Sabaria papírárúház Szombat-
hely kérek. 

Birtokbérlet. Kérem azon kartársakat, akik 
egy nagyobb birtokbérletben résztvenni óhaj-
tanak, közöljék velem rövidesen ezen szándé-
kukat válaszbélyeges levélben. Basity József, 
Kalocsa, .Víg-utca 402. 

Zongoraleckéért tanítónőt leánykáimhoz jú-
lius-augusztusra nyaralásra elfogadok. Ajánla-
tokat Almássy István malomtulajdonos címre 
Megyaszóra (Zemplén megye) kérek. 

Csoporttanitást elemit, polgárit, vállal taní-
tónő jövő tanévre vidéken. Robicsek, Budapest, 
Wesselényi-utca 27. 

Keresek a következő tanévre oki. tanárnőt, 
esetleg tanárt, aki két gyermekemet a gimn. 
I. osztályára, kis leánykámat pedig az el. isk. 
II. osztályára hajlandó lenne előkészíteni. Fi-
zetés megállapodás szerint. Pál József, föld-
birtokos. Megkeresések Tary János áll. tanító 
Mindszent küldendők. 

Okleveles tanítónőt keresek augusztusra 
két polgárista és két elemista leányom mellé. 
Ajánlatokat kérek Melicher József főjegyző, 
Abasár (Heves m.). 

Cserél állami tanítónő Szatmár megyéből ref. 
vallásúval bárhová, bármilyen kis helyre. Itt 
vasútállomás, posta, távírda, orvos, gyógyszer-
tár helyben. Ajánlatok „Bárhová" jeligére a 
kiadóba kéretnek. 

Melyik erdős vidéki kartárs vállalná főv. el. 
isk. igazgató teljes ellátású nyaraltatását? 
Ajánlatok fizetési feltételek megjelölésével 
Ehrlich Béla el. isk. ig. Budapest, VIII, Dugo-
nics-u. isk. 

Tanítónőt, róm. kath. vallásút keresek 4. pol-
gárista lánykák tanításához. Csakis jobb bizo-
nyítvánnyal és gyakorlattal bírók pályázatát 
fizetési igény megjelölésével kérem. Valyko 
András, Heves. 

Hatéves leányom mellé szerény igényű 28—35 
éves róm. kath. tanítónőt keresek, ki zongorá-
zik, házias, háztartásban segítsen tanyán. 
Migály intéző, Vajdácska, Sárospatak. 

Csere. Róm. kath. uradalmi osztatlan elemi 
iskolai tanítónő cserélne többtanerős iskolához. 
Javadalmazás: 6 hl búza, 12-40 hl rozs, 7-20 hl 
árpa, 30 kg só, 12 m2 tűzifa, 2625 négyszögöl 
szántóföld, 2 szoba, konyha és mellékhelyisé-
gekből álló lakás, konyhakert. Készpénzváltság 
díjlevél szerint. Vasúti állomás fővonalon az 
uradalomtól 3 km-nyire, melyhez iparvágányú 
lóvonat és uradalmi kocsi áll rendelkezésre. 
Nős férfitanerőnek különösen előnyös. Ajánla-
tok róm. kath. plébániához Simontornya. 

Követésre méltó nemes példa. Oláh János 
gazdálkodó és neje Gyurkó Erzsébet, szülő-., 
falujuk, Mezőnagymihály református templo-
mának toronyórát ajándékoztak. Az órán el-
helyezett díszes emléktábla örökké hirdetni 
fogja a nemeslelkű adományozók áldozatkész-
ségét. Legközelebb nagy ünnepségek között 
fogják rendeltetésének átadni a toronyórát, 
melyet az előnyösen ismert budapesti „Óra-
gyár" (VI, Szív-utca 32) szállított. 

Tanítónő vakációra megfelelő foglalkozást 
vállal. Jeligém: Ellátásért. 

Tizenhat tanerős, fővároskörnyéki, állami 
(róm. kath.) igazgató (négyszobás lakás, kert, 
mellékjövedelem, fővasútvonal, posta, orvos, 
gyógyszertár, hegyes-erdős vidék) cserél mé-
zelővidékre. Ajánlatokat „Méhész" jeligére ki-
adóba. 

Magános, nagyon szerény, 62 éves, nyug. isk. 
igazgatótanító, ki a kántorsághoz is ért, kar-
társainak minden díjazás nélkül segítségére 
kíván lenni csak ellátásért, azaz otthont találni. 
Ajánlatokat Igazgató néven kiadóba küldeni. 

Okleveles tanító házitanítónak, esetleg neve-
lőnek vidékre is ajánlkozik, ki már ilyen minő-
ségben több évig működött. Cím a kiadóban. 

A „Kalász Rt." részvényeinek jegyzési határ-
idejét 1924 szeptember 15-ig meghosszabbítottuk. 

Hét és nyolc éves gyermekeim mellé keresek 
németül és zongorázni tudó róm. kath. tanító-
nőt, fizetési igényei megjelölésével. Mészáros 
Józsefné, Kashalom, u. p. Büdszentmihály, Sza-
bolcs megye. 

Keresztény tanítónőt keresek szeptember l-re 
három gyermek mellé, II. elemi, II—III. polg. 
osztályok tanítására. Zongora, német nyelv 
megkívántatik; festeni tudók előnyben. Nagy-
fa-puszta p. Algyő (Csongrád m.). Rack Lajos, 
intéző. 

Felhívás. A tápiószelei r. k. hitközség, mint 
illetékes hatóság, felhívja az ismeretlen helyen 
tartózkodó Csordás Jolán tápiószelei halesz-
pusztai tanítónőt, hogy a hirdetés megjelenése 
után 3 napon belül a hitközségi elnöknél hala-
déktalanul jelentkezzék, mert ellenkező esetben 
olyannak tekintetik, mint aki állását végleg 
elhagyta. Somogyi Károly, hitközségi elnök. 
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Alföldről cserélne tanítópár, lehetőleg erdős 
vidéken működő tanítóval, esetleg tanítópár-
ral. Lakás biztosítva s megkívántatik. Vagner 
Antal Budapest, VI. Gróf Zichy Jenő-u. 9. 

Tanítót keresünk vidékre 10—15 fiú mellé, 
akiket polgárira készítene elő a jövő tanév 
alatt. Fizetés megegyezés szerint. Ajánlat 
Hangya Szövetkezet, Magyarbánhegyes, Csa-
nád megye címre küldendők. 

„016-060 számú igazolvány" levele van a ki-
adóban. J 

ISKOLAPADOK, TORNA-
ÉS JÁTÉKSZEREK, ATHLE-
TIKAI CIKKEK, BÚTOROK! 

GYÁRA 

l o p o s m ű i m 
3 U D A P 1 S 7 , 8 1 3 , B ö c s i - ú f t 3 5 . s z á m . 

TSLSPON 1 1 3 - 4 4 . 
KSliságs/aléssal és árjegyzékkel tíij-

mentesen szolgálok. 
, ,Z A H N".8t I N D 5 Z E 3 Ü I S K O L A P A D O K . 

Újpesti állami tanítónő cserélne állami ta-
nyaival. Leveleket Ari Mihályhoz Budapest 
IX, Kálvin-tér 9, I. 19. 

Harmónium, mintadarab, új, hatregiszteres, 
jutányos áron eladó. Hörl Nándor Budapest, 
II.. Török-utca 8. 

Tanítónő szeptemberben elmenne vidékre több 
polgárista tanítására. Ajánlatokat Viskyné, 
Gyöngyös, Epreskert. 

F I T T L E R S Á N D O R 
orgona-, orgonasíp- és 

harmóniumkészítö vállalata 
P E S T E R Z S É B E T 

E r z s é b e t i u t c a 2 3 . s z á m . 

Vállalja modern új o r g o n á k ké-
szítését művészi kivitelben. 

Régt orgonák átalakítását és ja-
vításét. 

Mindennemű o rgonas ípok spéci-
élis készítését és száll í tását . 

Szívó- és nyomórendszerű har -
móniumok készítését é s javítását . 
Költségtervezettel készséggel szolgálok. 

a p 11 t á t o t t 1 9 i 0 - b e n . 

H l r d a l é s s k e l f e l v e s z a k i a d ó h i v a t a l | 
VIII, M ú z e u m - k ö r ú e 6 . 

Kedvezi 
izetésl 

faltételek 

orgona- és harmonlumgyár 
R á k o s p a l o t a - Ú j f a l u 
Eötvös utca 93. s z á m 

Budapest mellett 
nyugati pályaudvartól a C 
kocsival a végállomásig. 

Az Üzemembe beolvadt Feiwel-féle Iskola, 
padgyár összes padmintáinak gyártása-

ORSZÁGH SÁNDOR 
ÉS FIA 

Alapíttatott 1861-ben. 
Vállal íj orgonákat, bomlokzatslpokit, 
orgona-átépítéseket (vlllaeyeröre, cső-

rendszerre), művészi kivitelben. 

m ü o r g o n a e é p l t ő k 
R á k o s p a l o i a s Ű j f a l u 

(Budapest mellett) 
Klapka György-utca 52. 
Készítünk pneumatikus és elektromos 
rendszerű orgonákat bármilyen nagy-
ságban és kivitelben. Úgyszintén mo-
dern gépezetes orgonákat.Mindennemű 
orgonasípokat és elektromos Kutató-
berendezéseket stb. Vállalunk javításo-
kat . átépítést, tisztítást, hangolást és 
orgonák jókarbantartását. Tervekkel és 
költségvetéssel készséggel szolgálunk. 
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M E G H Í V Ó 
A „Kalász" hitel- , árú- és mezőgazdasági szöve t -

kezet 1924. évi s z e p t e m b e r 28-án délelőt t 10 ó r a k o r 
t a r t j a a Tan í t ók H á z a ü lés te rmében (Budapest , VIII , 
Szentkirályi-utca 47, II. em. 18.) harmadik évi ren-
des közgyűlését , melyre a szöve tkeze t tagjai t e zenne l 
meghív juk . 

Budapest , 1924 júl ius 16-án. 

A közgyűlés tárgjsorozata: 
1. Az igazgatóság j e len tése és az 1923/24. évi 

zá rószámadások e lő te r j e sz tése . 
2. A fe lügyélőbizot tság je len tése . 
3. Ha t á roza thoza t a l a t i sz ta nyereség felosz-

tása i r án t . 
4. A fe l számolás f e l e t t i h a t á r o z a t h o z a t a l . 

Az Igazgatóság. 5. I nd í tványok . (Lásd az a lapszabályok 38. §-át.) 
Jegyzet. Az 192324. üzletév folyamán belépett 448 új tag 8885 d r b üzletrésszel. A régi tagok további 1831 drb üzletrészt jegyeztek. Kilépett 

5 tag 12 d r b üzletrésszel. Az üzletév végén tagjaink száma 1848, kiknek tulajdonában 15929 d r b üzletrész van. Az 1923/24. évi 
mérleg a kereskedelmi törvény 243. §.a értelmében folyó évi július hó 17-tól a közgyűlés napjáig a szövetkezet helyiségében (VIII, 
Szentkirályi-utca 47, II. emelet 17. szám alatt) megtekinthető. 

V A G Y O N Mérleg, 1 9 2 4 június 3 0 . T E H E R 

Készpénzkészle t . . 

Köve te lések : 
Pénz in téze tekné l . 
Egyéb köve te lések 

Árúk 

A l a p t ő k e 
T a r t a l é k t ö k e 
A d ó t a r t a l é k 
Jó lé t i t a r t a l ék . . . . 
Brózsik Pál-alap . . 
Száva János-alap . . 
Józsa Dán ie l - a l ap . . 
T a r t o z á s o k 
Fel n e m ve t t osztalék 

T i sz ta nyereség: 
E lőző évi á thoza t 
1923/24. évi t iszta 

nyereség 

Eredménykimutatás, 1924 jún ius 30, N Y E R E S É G 

Köl t ségek: 
Adók és i l l e tékek 
Üzleti kö l t s égek 
Tankönyvkö l t s égek 
Gyógynövénykö l t s . 
T á v b e s z é l ő d í j . . . . 

A lap í tókö l t ségek . . 
Házbér 
K a m a t 
Tiszt i f izetések . . . . 
Engedmény • 
Végkielégí tés 
Berendezés é r t é k -

csökkenése 
Tiszta nye re ség : 
Előző évi á t h o z a t . . 
1923-24. évi t i sz ta 

nyereség 

Mul tév i á thozat 
Arúüz le t ek után 

22,333.005 44 

Budapes t , 1924 jún ius 30. A Z I G A Z G A T Ó S Á G 
gróf Zichy János s. k., dr. Pogány Frigyes s. k., Sugár Vilmos s. k., Osztie Béla s. k„ 

e I n 8 k alelnök alelnök vezérigazgató 
Szarvas Ede s. k., Csorba Ödön s. k., Bozsik Bila s. k., 

fópénztáros főellenőr aligazgató 
dr. Géva'i Wolff Nándor s. k„ dr. Bulissa Károly s. k„ dr. Szűcs István s. k„ dr. Fábján Jenő s. k „ Mosdóssy 
Imre s. k., Budaváry László s. k., dr. Gerencsér István s. k„ dr. Kontarik Gyula s. k., Moravitz Lajos s. k., 
Rákos István s. k., Reöthj Vladimír s. k„ dr. Laurentzy Vilmos s. k„ Békásiy Sándor s. k„ Sebestyén Mihály s. k „ 

Hubay Antal s. k., Rónai Antal s. k . 

Je len mérleg- és e r e d m é n y k i m u t a t á s t megvizsgál tuk, a fő- és segédkönyvekke l összehason l í to t tuk és t e l j e s en 
r endben levőnek ta lá l tuk. 

A F E L Ü G Y E L Ő - B I Z O T T S Á G : 
Kindlovits Pál s. k., Kiss Mózes s. k„ IIáros Antal s. k„ Harmath Ferenc s. k. 
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Hl s 

a TANK 

H 

a 

E 

f ő r a k t á r a a száz éven túl fennálló 

L a m p e l R . (Wodianer F. és Fiai) R t . 
könyvkereskedésében 

BUDAPEST, VI, Andrássy-út 21. 
ahol a Franklin-Társulat (IV, Egyetem»u. 4.) és Lampel R. kiadásában meg* 

jelent tankönyveken kívül bárhol és bármely kiadónál megjelent 

összes tankönyvek, a legjobb és legolva-
sottabb ifjúsági művek, jutalomkönyvek 

mindkét nembeli s bármely korú ifjúság számára minden alkalomra, továbbá 
forrásmunkák jellegével biró 

tanítói és tanári könyvtári művek 
a pedagógián kívül a t u d o m á n y o k v a l a m e n n y i á g á b ó l kaphatók. 

E l iianiiiiiiiiiii 

E 

E 
Mindenhová, ahol könyvkereskedés nincs, előnyös feltételek 

mellett közvetlen szállít és megadja azt a kedvezményt, amelyet bárki 
adhat. 

Ha valaki eddig használatban volt oly tankönyvet rendel, amely* 
bői az 1924/25. tanévre nincs és nem is lesz elegendő készlet, e 
helyett az ottani viszonyoknak megfelelő más kitűnő tankönyvet ajánl. 

Bármily jellegű iskolát el tud látni a szükséges tankönyvekkel 
és közismert előzékenységgel és pontossággal szolgál ki mindenkit. 

V A Franklin»Lampel kiadásában megjelent tankönyvek az 
I U l l l U S • új tanterv életbeléptetése esetén az új tanterv követeimé* 
nyeinek figyelembevételével kellő időben dolgoztatnak át, úgy hogy a tanterv 
életbeléptekor már az átdolgozott új kiadás lesz kapható. A Franklin*Lampel 
tankönyvek hazafias szellem és valláserkölcsi felfogás, helyes módszer és szer= 
kezet, szép előadás, könnyű stílus és csinos kiállítás szempontjából egyaránt 

általános elismerésben részesülnek s haladást jelentenek. 

Magyar Tudományos Táraulatok Sajióvállalata Rl.*Budapeat. Múzeum-korút 6. — Igazgató: Szabó T . lován. 
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N éntamí ók Laola 
Szerkeszti és kiadja a magyar királyi vallás* és közoktatásügyi minisztérium. 

SZERKESZTŐSÉG : M. kir. vall.- és közokt. miniszt. 
Budapest V, Szalay-u. 10-14. II. 47-50. — Tel.: 68-18. 

KIADÓHIVATAL: M. Tud. Társ. Sajtóvállalata Rt. 
Budapest VIII, Múzeum-körűt 6. — Tel.: J. 72-06. 

Megkaphatja minden elemi népiskola, tanító-és kisdedóvóképzőintézet, 
nemkülönben valamennyi egyházi főhatóság, tanfelügyelőség és tanfel-
ügyelői kirendeltség. A lap megküldése iránti Kérelmek az elemi népiskola 
fennállását igazoló s az illetékes tanfelügyelő által láttamozott községi 
előljárósági bizonyítvánnyal együtt a Néptanítók Lapja szerkesztőségé-
hez (Budapest V, Szalay-utca 10-14. 11. 47-50.) küldendők. A helység 
[a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Negyedévre 12.000 K. — Egyes szám ára minden 
megkezdett iv után 900 K. Negyedévnél több időre előfizetést nem 
fogadunk el. — Az előfizetési d i jak a k iadóhivata lba kü ldendők . 
Hirdetések árszabása: ,Pályázati apróhirdetések: Hivatalos 600 K, 
magán 900 K szavankint. Üzleti hirdetések díjszabás szerint. — A hir-
detési di jak a kiadóhivatalnak előref lzetendők és a h i rde tések 
szövege Is oda küldendő. — Kézi ra tokat nem adnnk v i s sza . 

T A R T A L O M : Kornis Gyula: Az ú j középiskolai tanterv. — H.J.: A magyar tanító. — A hazai tanügyi 
lapokból. — A külföldi tanügyi lapokból: I f jú szónokok megjutalmazása Amerikában. — A történettanítás ered* 
ménye az elemi iskolában. — A fogalmazás anyagának megválasztása az elemi iskolában. — Hirek: Klebelsberg 
K u n ó gróf kultuszminiszter nyilatkozata az ú j középiskolákról, a modern nyelvek tanításáról, a népiskolai 
reformról és az egyetemekről. — Váth János: A szorgalom-idő. — Pályázat pedagógiai tétel kidolgozására. — 
Tanulmányi ösztöndíjak. — A Néptaní tók Lapjáért. — Adakozás a Körösi Henrik«alapra. — Egyesületi 

élet. — Irodalom. — Tanítók tanácsadója. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

AZ ÜJ KÖZÉPISKOLAI TANTERV. 
Irta : KORNIS G Y U L A egyetemi tanár . 

I. A tantervek külső története. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1921. 

évi november hó 8-án kelt, 166.433/V. számú, az 
Országos Közoktatási Tanácshoz intézett leira-
tával a középiskolai reform kérdését, amelynek 
a Tanácstól már részletesen kidolgozott megol-
dását a világháború elodázta, újból napirendre 
tűzte. A Tanács dr. Pauler Ákos elnöklete 
alatt bizottságot küldött ki, melynek előadója 
dr. Kornis Gyula, tagjai pedig dr. Bozóky 
Endre, dr. Fináczy Ernő és dr. Huszti József 
voltak, abból a célból, hogy a középiskolai re-
form irányelveire és körvonalaira nézve javas-
latot tegyen. A bizottság, mely először 1922 
március 10-én tartott ülést, a részletes tárgya-
lás alapjául elfogadta az előadó javaslatát, 
mely a humanisztikus gimnázium és a reális-
kola közé új iskolafajt, reálgimnáziumot, 
óhajtott beiktatni. Miután ehhez az Országos 
Közoktatási Tanács állandó bizottsága is hozzá-
járult, megkezdődtek az egyes tantervek rész-
leteit kidolgozó albizottságok munkálatai. Köz-
ben gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közokta-
tásügyi miniszter felszólította a Tanácsot, hogy 
az 1883: X X X . t.-c.-nek a fönnebb jelzett re-
form irányelvei és keretei értelmében való mó-
dosítására törvénytervezetet dolgozzon ki. A 
törvénytervezetet a Tanács 1923. év tavaszán 
terjesztette fel a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterhez, akj némi módosítással a nemzet-
gyűlés elé terjesztette. A nemzetgyűlés nyolc 
ülésben 1924 március 26-tól április 3-ig letár-
gyalván, 1924 május 10-én kihirdettetett a 
középiskoláról szóló 1924. évi XI, t.-c. 

; Hogy az egyes tantárgyak részletes tantér-
j veinek kidolgozása minél alaposabb legyen, a 

Tanács részint saját tagjaiból, részint meg-
hívott szakférfiakból szakbizottságokat alakí-
tott,, melyek már 1922 tavaszán megkezdték 
működésüket. Ezek a szakbizottságok a követ-
kezők: 1. Magyar nyelv és irodalom: Elnök: 
Nógyesy László. Előadó: Baross Gyula. Tagok: 
Angyal Dávid, Horváth János, Huszti József, 
Pintér Jenő, Tolnai Vilmos, Weszely Ödön. 
2. Latin és görög nyelv s irodalom: Elnök: 
Fináczy Ernő. Előadó: Huszti József. Tagok: 
Förster Aurél t Hekler Antal* Friml Aladái', 
Székely István. 3- Német nyelv és irodalom: 
Elnök: Petz Gedeon. Előadó: Teveli Mihály. 
Tagok: Bittér Illés, Bleyer Jakab, Kemény 
Ferenc, Koszó János. Át Modern nyelvek és iro-
dalmak (francia, angol, olasz): Elnök: Gombocz 
Zoltán. Előadók: Birkás Géza, Gombocz Zol-
tán, Fest Aladár. Tagok: Kemény Ferenc, Fest 
Sándor. 5. Történelem: Elnök: Domanovszky 
Sándor. Előadó: Madzsar Imre, később Ember 
István, majd Domanovszky Sándor. Tagok: 
Angyal Dávid, Dékány István, Huszti József. 
G. Földrajz: Elnök: gróf Teleki Pál. Előadó: 
Dékány István. Tagok: Ember István, Kogu-
towicz Károly, Littke Aurél, Princz Gyula, ké-
sőbb Cholnoky Jenő. 7. Természetrajz és kémia: 
Elnök: Mágócsy-Dietz Sándor. Előadók: Gom-
bocz Endre, Papp Dezső, Schwicker Alfréd, 
Mauritz Béla. Tagok: Buchböck Gusztáv, Mé-
hes Gyula (később lemondott). 8. Fizika: Elnök: 
Tangl Károly. Előadó: Bozóky Endre. Tagok: 
Mikola Sándor, Nagy József. 9. Mennyiségtan 
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és ábr. geometria: Elnök: Kürschák József. 
Előadó: Rátz László (mennyiségtan), Romsauer 
Lajos (ábr. geometria). Tagok: Mikola Sándor, 
Oberle Károly, Rados Gusztáv, Walther Béla. 
10. Rajz: Elnök: Kornis Gyula. Előadó: Kovácli 
Géza. Tagok: Horn Antal, Kertész Róbert, Lyka 
Károly, Schauschek Árpád, később Holló Ká-
roly. Valamennyi szakbizottság ülésein részt-
vett Kornis Gyula mint általános előadó és 
Bozóky Endre, mint az Orsz. Közoktatási 
Tanács titkára. Ezek a bizottságok 1922 április 
13-tól 1923 június 8-ig tartották üléseiket, még 
pedig a magyar nyelvi bizottság 6, a latin-görög 
nyelvi 7, a német nyelvi 3, a modern nyelvi 4, 
a földrajzi 4, a történelmi 4, a természetrajzi 6, 
a mennyiségtani 9, a fizikai 3, a rajzi bizott-
ság 8 ülést. Á központi reform-bizottság 5 ízben 
ülésezett. A Tanács állandó bizottsága az 
egyes szakbizottságoktól elkészített tanterve-
ket 19 ülésben tárgyalta s több tekintetben 
módosította. A történelmi tanterv tárgyalásán 
jelen volt gróf Klebelsberg Kunó vallás- és 
közoktatásügyi miniszter is. Az állandó bizott-
ság tárgyalásain a föntebb felsorolt szakbizott-
sági tagokon kívül még számos meghívott szak-
férfiú vett részt. 

Mindezek az adatok eléggé tanúsítják, hogy 
a két esztendeig együttvéve 78 ülésben készült 
tantervi javaslatok alapos, mind a pedagógiá-
nak, mind az egyes tárgyak szakszerű igényei-
nek szempontjait állandóan szem előtt tartó, 
többszörösen megfontolt munkálatok ered-
ményei. E munkát részben megkönnyítették 
azok az alapos és modern tantervi javaslatok 
is, melyeket a Tanács 1914/15. év folyamán Jan-
kovich Béla miniszter felszólítására nagyszámú 
szakember bevonásával készített. 

II. A tantervek irányelvei és szerkezete. 
Az 1924. évi XI. t.-c. 1. §-a szerint az erkölcsi 

nevelésen kívül a középiskolának az a feladata, 
hogy a tanulót magasabb, általános műveltség-
hez juttassa s a felsőbb tanulmányokhoz szük-
séges szellemi munkára képessé tegye. E felada-
tot a közös nemzeti tárgyakon kívül „a gim-
názium a minden irányú humanisztikus, első 
sorban latin- és görögnyelvi és irodalmi tanul-
mányokkal, a reálgimnázium főleg a latin- és 
modern nyelvi és irodalmi tanulmányok segít-
ségével, a reáliskola különösen a modern nyel-
vek és irodalmak, úgyszintén a mennyiségtani 
és természettudományi tárgyak tüzetesebb ta-
nításával oldja meg". A törvény e szavaival, 
valamint az egyes iskolatípusoknak a 2—4. §-ok-
ban felsorolt tantárgyaival már adva volt az 
általános keret, melyben tantervi javaslataink-
nak mozogniok kellett. Arra törekedtünk, hogy 
tanterveinkben a közös nemzeti műveltségi ja-
vak (magyar nyelv és irodalom, történelem, 
hazai földrajz) mellett mindegyik iskolatípus-
nál erőteljesen kidomborodjék ennek specifikus 
jellege, melyet egyes tantárgyak túlzó, vala-
mennyi iskolafajra vonatkozó szakigényei 
minduntalan elhomályosítással fenyegettek. 

A gimnázium elsősorban a történelmi kultura 
iskolája. Ezért műveltségi anyagában a görög 

és a latin nyelv foglalja el a központi helyet, 
mégpedig emez a nyolc évfolyamon keresztül 
heti 46 órával, amaz a III. osztálytól kezdve 
heti 23 órával (a mai 19 órával szemben). Ha 
azt akartuk, hogy a kevésszámú gimnázium 
valóban humanisztikus gimnázium legyen, 
akkor a görögöt az összes nyugati államok 
mintájára (Franciaország, Németország, Ausz-
tria^ Csehország, Belgium stb.) már az alsó 
osztályok tantervébe be kellett iktatnunk. Hogy 
mennyiben érvényesül a sajátos humanisztikus-
történeti jelleg a gimnázium egyéb tananya-
gában, majd az egyes tárgyak tantervének jel-
lemzésénél lesz alkalmunk kifejteni. 

A reálgimnázium nem megy vissza mai mű-
veltségünk eredeti forrásáig, a görög kultúráig, 
hanem csak a hozzánk közelebb eső latin 
műveltségig, s a görög helyett egy modern 
nyelvet és irodalmat (a franciát, vagy angolt, 
vagy olaszt) vezet be, amely jól koncentrál-
ható a latinnal. Műveltségünk modern reális 
elemei is ennek az iskolatípusnak tantervében 
jobban előtérbe lépnek. Így a földrajz, mely 
még két osztályban IV. és VI. foglal helyet 
azokon az osztályokon kívül, amelyekben a gim-
náziumi típusban is taníttatik; továbbá külön 
tárgy a kémia (IV.); a fizika az alsó osztályok 
egyikében (III.) külön szerepel; a rajz pedig 
a felső négy osztályban is a rendes tárgyak 
között van. 

Végül a reáliskola a modern nyelvi és termé-
szettudományi-matematikai műveltség közvetí-
tője. Itt már a kémia három felsőbb osztályban 
szerepel, a rajzoló és ábrázoló geometria az 
I—VIII. osztályban külön foglal helyet, ha-
sonlóképen a rajz is. A német nyelv s a többi 
modern nyelvek egyike jelentékenyen nagyobb 
óraszámmal s kibővült tantervvel vannak kép-
viselve, mint a reálgimnáziumban. 

Ha az egyes középiskola-faj okban képviselt 
művelődési javakat humanisztikus és realisz-
tikus elemekre bontjuk (amazok: magyar, latin, 
görög, német, modern nyelv, történelem, föld-
rajz, filozófia, emezek pedig természetrajz, 
fizika, kémia, mennyiségtan, rajz), akkor ezek 
az egyes típusokban alapjellemüknek megfele-
lően a következőkép oszlanak el. A gimnázium-
ban a humanisztikus kultúrjavakra 145, a 
realisztikusokra 59 óra jut; a reálgimnázium-
ban amazokra 138, emezekre 66 óra; végül a 
kettőnek a reáliskolában való aránya 110 :94. 
A hittant és a testgyakorlást, mivel mindenütt 
egyformán szerepelnek, nem vettük figyelembe. 

Mivel számos tárgynak (magyar, történelem, 
földrajz, természetrajz, mennyiségtan, filozófia, 
rajz) felsorolt tananyaga nagyjában valamennyi 
típusban megegyezik és legfeljebb csak az egyes 
évfolyamokra való elosztásában különbözik, úgy 
látszik, mintha az egyes típusok sajátosságát 
pusztán a latinnak, a görögnek, a modern nyelv-
nek, kémiának vagy az ábrázoló geometriának 
az egyik iskolafajban való szereplése, a másik-
ban való hiánya mechanikus módon adná meg. 
Azonban ezzel szemben a következőket kell ki-
emelnünk: 1. Az egyes tárgyak tantervi anyagá-
ban is több helyt szembeszökő különbség van; 
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pl. a földrajz anyaga a gimnázium VII. osztá-
lyában egészen más jellegű, mint a reálgimná-
ziumban vagy a reáliskolában, t. i. a gimná-
ziumnak,, mint elsősorban történeti kultúrát 
közvetítő iskolának, természetéhez simul. 2. Ha 
mind a három típus számára bizonyos tárgyak-
ból ugyanaz az anyag van is felsorolva, ezek 
tanításának részben más árnyalattal kell végbe-
mennie az egyes iskolafajokban, ezek sajátos 
természetének megfelelően. Például a magyar 
középkori irodalom, vagy a XVIII. századvégi 
klasszikus költői iskola más relieffel tanítható a 
gimnáziumban, ahol a tanulók latinul és görö-
gül tanultak, semmint a reáliskolában. Vagy pél-
dául aki a gimnáziumban tanítja a fizikát, a 
matematikát vagy a filozófiát, a kellő alkalom-
mal inkább beleszőheti e tudományok nagy gö-
rög alapítóinak úttörő fáradozásait és érdemeit, 
semmint ha e tárgyakat a reáliskolában tanítja, 
mivel itt a kellő művelődéstörténeti háttér a ta-
nulók lelkéből hiányzik. 3. E didaktikai árnya-
latok kiemelése az Utasításoknak lesz a feladatai 
Csakis e különbségek folytonos szemmeltartásá-
val biztosítható, hogy az 1924 : XI. t.-c. eléri a 
maga célját. E törvény ugyanis különböző is-
kolafajokat állított fel, hogy ezek külön-külön 
egységes szelleműek legyenek s különféle ta-
nulmányi irányt egy intézet keretében ne egye-
sítsenek. 

Minden tanterv-alkotásnál fontos szempont 
a tagozottság kérdése. Általában mind a három 
típus tanterve nagyjában két tagozatra oszlik: 
a négy alsó s a négy felső osztályra. Az alsó 
tagozat mind a nyelvi-irodalmi, mind a termé-
szettudományi-mennyiségtani tárgyakból az 
alapvető elemi természetű ismereteket adja 
meg (a különféle nyelvtan, a történelem, a föld-
rajz, a természetrajz, a fizika, a mennyiségtan 
legfontosabb ténybeli elemeit). A felső tagozat-
ban az egyes tárgyak ezekre az alapvető isme-
retekre épülve, már részben rendszeres tudo-
mányos-fogalmi jelleget öltenek. Így szerzik 
meg a középiskola abituriensei a főiskolai ta-
nulmányokhoz szükséges szellemi munkára való 
képességet. Hangsúlyozzuk azonban, hogy nin-
csen merev bevágás az alsó és felső tagozat 
között; például a gimnázium III. osztályában 
kezdődő görögnyelvi tanulmány a VIII. osztá-
lyig alkot kerek egységet: mind a három típus 
III. osztályában magyar történelem, IV. osztá-
lyában pedig ókori történelem foglal helyet 
(később indokoljuk meg, hogy miért), tehát aki 
a középiskola IV. osztályából távozik, csak 
csonka világtörténelmi ismeretre tett szert. 
Azonban a középiskolák alsó négy osztálya így 
sem ad kevesebbet azon alapműveltség szem-
pontjából. mely a középfokú szakiskolák (felső 
kereskedelmi, felső ipari vagy mezőgazdasági 
iskolák) sikeres végzéséhez szükséges, mint a 
polgári iskola. 

A tagozottság szempontjából különösen ki 
kell emelnünk azt az előnyt, hogy a gimnázium 
és reál gimnázium I. és II. osztályának tanterve 
teljesen azonos. Ez egyrészt lehetővé teszi, 
hosry az a gimnáziumi tanuló, aki nem tanúsít 
a II. osztályban kellő fogékonyságot a klasszi-

kus nyelvek iránt, átmehet a reálgimnázium 
III. osztályába (s viszont); másrészt megköny-
nyíti a következő esztendőben az iskolareform 
átmeneti nehézségeit, mert az egyes iskolák tí-
pusának végleges eldöntése némileg elodázható. 

A tanterv szerkezete szempontjából másik 
fontos kérdés, hány />ra jut egy-egy tárgyra s 
miért? Minden tantervkészítésnél ez a sok vita 
legfőbb ütközőpontja. Minden szakember a 
maga tudományának igényeit rá akarja erő-
szakolni a tantervre: minden tárgy ebből a 
szempontból egy-egy centrifugális erő, mely a 
tanterv egységét szétbontással fenyegeti. Az 
általános előadó, ki a középiskolák műveltségi 
anyagát mindig egységben s az egész oekono-
miájának szempontjából iparkodott nézni, kény-
telen volt az egyes tárgyak szakképviselőinek 
az óraszámra vonatkozó igényeit állandóan 
lecsökkenteni. Emellett tanterveink méltányo-
san figyelembe vették az egyes tárgyak modern 
haladását, az új ismereteknek elméleti és gya-
korlati jelentőségét. Ebből a szempontból kü-
lönösen ki kell emelnünk a földrajzot, mely a 
gimnázium VII. osztályában is helyet kapott, 
a reálgimnáziumban és a reáliskolában pedig 
két felső osztályban, úgyhogy az utóbbi iskola-
fajokban az eddigi óraszám a földrajzból éppen 
felével növekedett. A rajz is jelentőségéhez 
mérten a reálgimnázium és a reáliskola vala-
mennyi osztályában szerepel (a gimnázium 
felső osztályaiban rendkívüli tárgyként foglal 
helyet, azok számára, akik az alsó négy osztály 
elvégzése után tehetséget éreznek magukban a 
rajz iránt). Fontos újítás tanterveinkben, hogy 
az eddigi , rajzoló geometria" című tárgyból a 
geometriai részt a mennyiségtanhoz csatoltuk, 
miért is ennek óraszámát a gimnáziumban s 
a reálgimnáziumban az eddigi 26-ról 30-ra 
emeltük. Ennek egyik oka az a természetszerű 
tárgyi kapcsolat, mely a geometria elemeit a 
mennyiségtanhoz fűzi, másik oka pedig, hogy 
a matematika tanára nagyobb logikai szigorral 
tanítja a geometriát, mint az inkább művészi 
lelkű rajztanár. A testgyakorlás szakképviselői 
a. testnevelés számára valamennyi osztályban 
heti 3 órát követeltek, két játékdélutánt és 
havonként egy szabad napot kirándulásra. A 
Tanács a tantervekben továbbra is az eddigi 
két órát iktatta be a testgyakorlás számára. 
Ez nem zárja ki, hogy ahol lehetséges, még já-
tékdélutánok, is tartassanak. Egyébként a min-
denütt szépen fellendülő cserkészet is az inten-
zív testgyakorlás feladatainak megoldásában 
hathatósan közreműködik. Mint külön tárgy 
kimaradtak az új tantervekből a közgazdaság-
és társadalomtani alapismeretek. Ezeket részint 
a történelmi anyagba olvasztottuk be, mert az 
idevágó alapfogalmakat legjobban történeti 
fejlődésük világítja meg, részint a földrajzi s 
egyéb tanulmányok keretébe illesztettük. Az 
egészségtanra vonatkozóan a Tanács az 1920-ig 
fennálló állapot mellett döntött: az egészség-
tan kötelező rendkívüli tárgyként szerepel, 
még pedig a VII. osztály második s a VIII. 
osztály első félévében heti 2 órában. 

Amidőn a Tanács az egyes tárgyakra jutó 
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óraszám mértékét és évfolyamokra való elosz-
tását megállapította, állandóan szeme előtt le-
begtek az összes nyugateurópai legújabb tan-
tervek, nemi ugyan utánzandó példaként, de 
mégis tanulságképen. Amikor az egyes tárgyak 
szakképviselőinek túlzott igényeit az óraszám 
és tananyag szempontjából^mérsékelni iparkod-
tunk, elég volt rámutatnunk arra, hogy a kül-
földi tantervek sem biztosítanak nagyobb teret 
az illető ismeretkörnek. Például a földrajz, 
melynek képviselői először teljesíthetetlen 
követelményekkel léptek fel, nem vették figye-
lembe, hogy a francia legújabb 1923-i tanterve 
is csak az első öt osztályban juttat 1—1 órát a 
földrajznak s aztán a történelemhez csatolja; 
vagy hogy a legújabban (1924) módosított po-
rosz tantervek is a földrajznak a gimnázium^ 
ban 12 órát, a reálgimnáziumban 12 órát, a 
reformgimnáziumban 14 órát, a főreáliskolában 
14 órát juttatnak (vegyük ügyelembe, hogy 
ezek az iskolák nem nyolc, hanem kilenc osz-
tályból állanak!). Sok vitája volt a Tanácsnak 
a művészi körökkel és a rajztanárokkal, akik 
minden osztályban valamennyi típusban helyet 
követeltek a rajznak. A reálgimnázium és a 
reáliskola tantervében teljesült is kívánságuk; 
azonban a gimnáziumiban csak az alsó négy 
osztályban heti 2—2 órában kötelező a rajz, a 
felső osztályokban rendkívüli tárgy. A fran-
ciák nem vádolhatók a művészi érzés és fogé-
konyság, az esztétikai kultúra hiányával s 
mégis legújabb tantervükben a rajz csak az 
alsó négy osztályban kötelező heti 2, illetőleg 
IVa órában, a felső osztályokban rendkívüli 
tárgy. Jellemző, hogy úgyszólván valamennyi 
reális tárgyú szakember, meg a művészi rajz 
képviselői is a gimnáziumban s a reálgimná-
ziumban a görög, illetőleg a latin nyelv rová-
sára óhajtották kárpótolni magukat. Ámde, ha 
a külföldi humanisztikus gimnáziumokat s a 
reálgimnáziumokat szemügyre vesszük, azt lát-
juk, hogy a mi tanterveink nagyon is mérsé-
kelt módon állapították meg a latin, illetőleg 
a görög óraszámát. A porosz gimnáziumban az 
1924. tanterv szerint például a latin 56, a görög 
36 órával szerepel (nálunk 46-tal, illetve 23-mal). 
Tantervünk tehát távolról sem vádolható azzal, 
hogy elfilologizálják az iskolát. 

A modern műveltség anyagának óriási mér-
tékű megnövekedése és szétkülönülése folytán 
mindig több ismeretkör követel bebocsátást a 
középiskolák tantervébe. Jóllehet az ebből tá-
madó nehézséget a sajátos középiskolafajok 
differenciálása, melyek külön-külön egy-egy 
művelődési típust képviselnek, enyhíti, mégis 
jogosult az aggodalom minden új tantervvel 
szemben, mely a kor tudományos elméleti hala-
dását érvényesíteni s az élet gyakorlati igényeit 
is kielégíteni óhajtja, vájjon nem idézi-e elő a 
tanulók túlterhelését1? a sok heterogén isme-
ret együttes vagy gyorsan egymásra következő 
tanulása nem válik-e idegsorvasztó felületes 
kapkodássá? 

A tantervek megalkotásánál különös gondunk 
volt arra, hogy minden olyan anyagot, melynek 
íem tartalmi, sem formai képzőereje nincsen, 

mellőzzünk. Másrészt állandóan arra töreked-
tünk, hogy a didaktika alapelvét: a kellő foko-
zatosságot és kapcsolatosságot (koncentrációt) 
érvényesítsük. Ami az egymásra építő fokoza-
tosságot illeti, példaképen utalok a görög nyelvi 
tantervre, mely a görög irodalom fejlődését is 
a maga egymásutánjában visszatükrözi; továbbá 
a mennyiségtan anyagának szerves felépítésére, 
ahol az inflnetezimális számítás gondolata éve-
ken át már észrevétlenül elő van készítve. Fel-
említhetjük a természetrajzi tárgyak helyes 
egymásutánját is: a szervetlen világ ismeretére 
(ásvány- és vegytan) épül fel a szerves világé 
(növény- és állattan). Természetesen ott, ahol 
egyéb okok javalták, a genetikus szempontot 
nem erőszakoltuk. Pl. a modern nyelvi és iro-
dalmi oktatásban előbb következnek a mai vagy 
közeikori írók, semmint a nyelvi nehézséget 
okozó régebbi klasszikusok: előbb Balzac, Flau-
bert, Coppée, Rostand (VII. oszt), mint Cor-
neille, Racine, vagy Moliére (VIII. oszt.); előbb 
Byron, Shelley, Longfellow, mint Milton és 
Shakespeare, előbb Carducci és de Amicis, mint 
Dante, Ariosto és Tasso. 

Ugyancsak, amennyire lehetséges volt, ér-
vénvre juttatni iparkodtunk a kölcsönös szi-
multán vonatkoztatás (koncentráció) elvét is, 
hogy egy-egy osztálynak tanítási anyaga egy-
séges legyen. Szinte ideálisan érvényesül ez pl. 
az V. és a VIII. osztályban. Az V. osztály 
magyar tanulmányának keretéhen foglalkozik 
a tanuló a retorikával, ebben a történetírás el-
méletével. Ugyanakkor olvassa Liviust a latin-
ból, Ilerodotost a görögből s könnyebb történeti 
prózát a németből. Az V. osztályos magyar köl-
tői olvasmányok főkép a balladák és románcok 
(Arany balladái, népballadák); ugyancsak 
ebben az osztályban a német költői olvasmá-
nyok is első sorban Goethe és Schiller balladái. 
A kölcsönös kapcsolatosság azonban a legtelje-
sebb a VIII. osztályban, melynek irodalmi 
anyaga, főkép a gimnáziumban, első sorban 
filozófiai természetű. A latinból Horatius köl-
teményeiből megismerkednek a tanulók a stoi-
cizmussal és epikureizmussal; Cicero és Seneca 
filozófiai iratai ugyancsak az antik etikai fel-
fogások ismeretébe vezetnek be, melyekkel jól 
szembeállíthatók az egyházatyák/, főkép Szt. 
Ágoston irataiban rejlő keresztény erkölcsfilo-
zófia. Ugyanez áll párhuzamosan a görög olvas-
mányokra is (Platón, Aristoteles, görög egy-
házatyák). A német irodalmi olvasmányok közt 
találjuk az erkölcsi reflexiókkal teli Iphigenie 
auf Taurist, egyszersmind a Faust I. részéből 
és Kantból való szemelvényeket. Ugyancsak 
ebben az osztályban foglalnak helyet a filo-
zófia elemei is. 

Az anyagnak itt jellemzett fokozatos egy-
másutánja és kölcsönös vonatkozása- minden-
esetre megkönnyíti a tanuló munkáját. Ámde, 
ha valaki az egyes tárgyak felsorolt anyagára 
hirtelen rápillant, mégis- nyomasztóan soknak 
találhatja az eddigi tantervekkel szemben. 
Azonban ez csak optikai csalódás. A régebbi 
szűkszavú tantervekkel szemben ugyanis az 
anyagnak lehető részletes felsorolására töre-
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kedtünk, nehogy a keretek túl tágak marad-
janak. Példaképen a történelemre hivatkozunk. 
Az 1903-as Tanterv csak annyit mond, hogy 
ennek vagy annak az osztálynak anyaga „a 
magyar nemzet története", „az ókor története 
a nyugatrómai császárság bukásáig" stb. A je-
len tanterv azonban lapokon keresztül tüzete-
sen feltárja az anyagot, hogy a tanárt ne 
hagyja kétségben a szükséges ismeretek mér-
tékéről. A részletes felsorolás egyszersmind a 
tankönyvíró számára is kellő útmutatással 
szolgál az anyag csoportosítására nézve. 
Ugyanez áll a fizikai tantervre nézve is. A ré-
gebbi tanterv a VIII. osztály anyagául kitűzte 
a „mechanikát, hangtant, fénytant". De, hogy 
ez óriási területű tudományágakból mennyi 
ismeret s müyen mértékben illeszthető be a 
középiskola tantervébe, arra nézve semmi út-
mutatást nem adott. A jelen tanterv e hiányon 
az anyag részletes feltárásával segít. Az utóbbi 
nem jelent anyagtöbbletet, hanem csak az 
anyag helyes, gazdaságos beosztására vonat-
kozó útmutatást. 

Tanterveink, összehasonlítva a külföldiekkel, 
túlterheléssel éppen nem vádolhatók. Egy pon-
ton azonban látszólag a gimnázium tanterve 
aggodalmatkeltő. Az I. osztályban kezdődik 
ugyanis a latin, a II. osztályban a német s a 
III. osztályban a görög. Ez kétségkívül nyelv-
torlódást jelent, amiért is a vallás- és közokta-
tási miniszter úr a gimnáziumi tantervnek csu-
pán I. osztályos részét léptette életbe, ellenben 
a többi osztályok tantervi javaslatait vissza-
küldte a KOT-nak. Azonban a következőket 
kell figyelembe vennünk: 1. A külföldi tanter-
vekben ez gyakori eset. Pl. a franciák legújabb 
(1923) tantervében már az I. osztályban meg-
kezdődik a latin és emellett egy élő idegen nyelv 
(langue vivante), a Iü.-ban a görög. 2. A gim-
náziumba inkább a tehetségesebb tanulók fog-
nak járni, mintegy élite iskola lesz. Minthogy 
a gimnázium és a reálgimnázium I. és II. osz-
tálya azonos, azok, akik nem tanúsítanak kellő 
fogékonyságot a nyelvek iránt, átmehetnek 
a legtöbb városban a reálgimnáziumba. 3. A II. 
osztályos német nyelvi oktatásnak könnyebb 
jellegűnek, lehetőleg direkt módszerűnek kell 
lennie a szigorúbb nyomasztó nyelvtani appa-
rátus nélkül. 4. A Tanács sokáig elmélkedett 
a nyelvtorlódás kikerülésén. Azonban itt egy 
sajátos dilemma előtt állunk: vagy a görögöt 
visszük egy osztállyal feljebb (a IV.-be), vagy 
a németet két osztállyal feljebb (a IV.-be). Az 
előbbi esetben a görög tanítás óraszámának 
erősen kell csökkennie, úgy hogy veszélyben 
forog a gimnáziumi típus specifikus jellege; 
utóbbi esetben viszont a német nyelvi oktatás 
kezdődik nagyon későn, ami e nyelv fontos-
ságára való tekintettel ismét nem kívána-
tos. E megoldási _ módozatok nehézségét a 
Tanács belátva, az eredeti javaslat mellett 
döntött. Egyébként hangsúlyozza a Tanács, 
hogy a jelen tantervet próbának is tekinthet-
jük s néhány év múlva még mindig lehetséges 
lesz, ha a mostani megoldás a gyakorlatban' 
nem válna be, a tanterv módosítása. Miután a 

vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a 
fönnebbi javaslatot nem fogadta el, valószínű-
leg a végleges megoldás az lesz, hogy a görög 
a IV. osztályban kezdődik s kárpótláskép né-
hány osztályban óraszáma eggyel növekedik. 

IIL Az egyes tárgyak. 
A következőkben arról számolunk be, vájjon 

az egyes tárgyak tanterve mennyiben üt el az 
eddigi tantervektől, mi az új, vagy figyelemre-
méltó vonás bennük! 

A) Gimnázium. 
1. Magyar nyelv és irodalom. A tanítás 

anyaga és ennek egymásutánja általában a régi 
keretekben mozog. A fő különbség a régi tan-
tervvel szemben az, hogy valamennyi osztály-
ban első helyre tettük az olvasmányt s csak 
második helyre az elméletet. Ezzel is kifeje-
zésre akartuk juttatni, hogy a stilisztika, reto-
rika és poétika a középiskolai irodalmi okta-
tásban nem külön, magában álló absztrakt de-
finíciók rendszere, melynek semmi köze sincsen 
az olvasmányokhoz, hanem éppen az utóbbiak 
tanulságainak utólagos levonása és összefogla-
lása. Az olvasmányok kánonját tüzetesebben 
állapítottuk meg, mint régebbi tanterveink, 
mert az újabb irodalom legkiválóbb termékeit 
is kellő megválasztással be akartuk vonni az 
olvasmányok keretébe. A tanulók nemzeti érzé-
sének fokozása céljából szükségesnek tartot-
tuk, hogy a világháború nagy magyar hős-
tetteire s a nemzet mai tragikus állapotára 
vonatkozó rajzokat és költeményeket is fel-
vegyünk az olvasmányok kánonába. A VII. és 
VIII. osztályos irodalomtörténeti oktatást már 
az előző osztályok olvasmányai fokozatosan elő-
készítik. A régi tanterv irodalmunk múltját 
csak Madáchig tárgyaltatta; a jelen tanterv 
Gyulait, Mikszáthot, Gárdonyit és Herczeget is 
bevonja a tárgyalás körébe, de a legújabb író-
kat és költőket az irodalom történetében mel-
lőzi, abból az elvből kiindulva, hogy az isko-
lának feladata csakis a már elismert klasszi-
kusok tárgyalása lehet. Űj mozzanat még tan-
tervünkben osztályonként 10—15 klasszikus 
magyar versnek könyv nélkül való megtanulá-
sára vonatkozó követelmény. 

2. Görög és latin nyelv és irodalom. A régi 
tanterv a klasszikus nyelvi tanítás célját pusz-
tán „a kiszemelt íróknak nyelvtani ismereten 
nyugvó megértésében és szabatos fordításában" 
tűzte ki. E célkitűzés nyilvánvalóan szűk. Régi 
vád klasszikus oktatásunk ellen, hogy az egy-
oldalú száraz grammatizálás és az olvasmá-
nyok terméketlen boncolgatása mellett teljesen 
háttérbe szorul a görög és római nép életében 
és gondolatvilágában, a tárgyalt írók szellemé-
ben való tájékozottság s annak állandó tuda-
tossá tétele, hogy műveltségünk legtöbb eleme 
görög és római eredetű. A gimnáziumnak, mint 
a történeti kultúra iskolájának, éppen az utóbbi 
szempontot kell előtérbe állítania: a klasszikus 
irodalom és élet eddigi egyoldalú esztétikai 
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szemléletét ki kell egészítenünk a történeti fej-
lődés szempontjából való felfogással. Görög-
latin oktatásunk célkitűzése erre irányul. 

A görög tanítása már a III. osztályban kez-
dődik, még pedig az attikai nyelvjárással, 
mert ilyen korai fokon csakis ennek szilárd 
nyelvtani kategóriái taníthatók sikerrel: a Ho-
mérosszal való kezdés nem adna kellő gramma-
tikai alapvetést Az olvasmányok az V. osztály-
tól kezdve a görög irodalom szerves feljődésé-
ce'k menetét tüntetik fel az eposzon, a lírán és 
a drámán keresztül Platón és Aristoteles filo-
zófiai műveiig. Ezekhez csatlakoznak a történeti 
tudat ápolása céljából a Nóvum Testamentum-
ból s a görög szentatyákból vett szemelvények. 

A latin tantervben már kevesebb a régitől 
való eltérés. Az alsó négy osztályban Phaed-
ruison és Ovidiuson kívül nem szerepelnek az 
eredeti auktorok. Újítás, hogy az V. osztályban 
Livius mellett lírai szemelvények foglalnak he-
lyet s a VII. osztályban ifj. Plinius is szerep-
hez jut; továbbá, hogy a filozófiai koncentrációjú 
VIII. osztályban Cicero filozófiai irata mellett 
Senecának, az egyházatyáknak, főkép Sz. Ágos-
tonnak műveiből való szemelvények is szere-
pelnek. Újítás a félévenkénti házi dolgozat 
követelménye az olvasmányok tárgyi tanulsá-
gainak értékesítésére. Nem jelentéktelen nóvum 
a házi olvasmányként használandó chresto-
mathiának gondolata, másrészt a régiségeknek 
és az irodalomtörténeti mozzanatoknak (az ed-
dig lelketlenül külön tanított régiségtan és 
latin irodalomtörténet helyett) az olvasmányok-
kal kapcsolatos tárgyaltatása. 

3. A németnyelvi és irodalmi tanterv eddigi 
célkitűzése szintén kitágult, amennyiben olvas-
mányok alapján bevezetni óhajtja a tanulót a 
német szellemi élet ismeretébe (Auslands-
kunde), a nyelvi oldal mellett a tárgyi ismere-
tekre isi súlyt akar vetni. Tantervünk különös 
hangsúllyal emeli ki, hogy a tanítás nyelve 
valamennyi osztályban lehetőleg a német le-
gyen. Újítás az olvasmányok közé a filozófiai 
jellegű VIII. osztályban Goethe Faustjának s 
a tudományos prózának szemelvényes bevonása. 
Az olvasmányok kánonában az elavult írókat 
mellőztük s újabbakkal helyettesítettük (Mörike, 
Storm, Liliencron). Természetesen ez a tanterv 
csak általános keret, melynek kitöltése a helyi 
viszonyoktól, a tanulóknak hazulról hozott 
nyelvismeretétől is függ, amelyhez a tanárnak 
alkalmazkodnia kell. 

4. A történelem tanterve nagyjában visszatér 
az 1899 előtti felosztáshoz: a III. osztályban 
korlátozza az elbeszélő fokú magyar nemzeti 
történelmet, a világtörténelmi tanfolyamot a 
magyar történelem beépítésével négy évTe 
(IV—VII. osztály) terjeszti ki s a VIII. osztály-
ban ismét oknyomozó magyar történelemnek 
ad helyet. így a nemzeti történelemmel a kö-
zépiskola voltaképen négy ízben foglalkozik: 
az I—III. osztályos magyarnyelvi olvasmá-
nyok kapcsán, a III. osztályban külön, a IV— 
VII. osztályban szoros kapcsolatban az egyete-
mes történelemmel, végül a VIII. osztályban 
különös tekintettel a magyar társadalmi életre | 

ós intézményekre. Minthogy a világtörténelem 
keretében tüzetes magyar nemzeti történelem is 
helyet foglal, a VIII. osztályos magyar történe-
lem tanítása rendkívül megkönnyül s így el-
tűnnek azok a nehézségek, melyek manapság 
a VIII. osztályos történelemre szánt idő cse-
kélysége miatt 1885-i történelmi kongresszusunk 
óta folytonos panasz tárgyai. A nemzeti iroda-
lom történetének tárgyalására két éven át a 
legfelső fokon heti 3—3 óra jut; jelen tanter-
vünk a világtörténelmet négy évfolyamra ki-
terjesztve s ennek keretébe a tüzetes magyar 
történelmet bevonva, a helyes párhuzamosságot 
az irodalom történetével helyreállítja. Tanter-
vünk másik előnye, hogy a legújabb kornak a 
XIX. századnak történetére és a jelennel való-
összefüggésnek megértetésére kellő teret enged' 
a VII. osztályban, ahol az idevágó anyag ter-
mékeny kapcsolatba hozható a földrajz politi-
kai és gazdasági elemeivel. Ugyancsak a VIII. 
osztályban adtunk teret az államtan elemeinek 
s az állampolgári jogok és kötelességek ismer-
tetésének. 

A történelmi tanításnak két tényezője van: 
korok állapotainak rajza s az átalakulási folya-
matok vizsgálata. Az alakulás sokoldalú válto-
zásaival szemben az állapotrajz egy viszonyla-
gosan állandóbb elemet képvisel. Ezért tanter-
vünk egy-egy osztály anyagának lezárására, 
lehetőleg a legjellegzetesebb s a legnagyobb 
állandóságot képviselő korrajzokat, választotta 
ki. Eddig minden osztály egy nagy átalakulási 
folyamat közepén vágta el az anyagot. Ennek 
nagy hátránya volt, hogy a tanuló az átalaku-
lásnak az előző évben tárgyalt mozzanatait' 
nem tudta kellő módon összekapcsolni az ebben 
az évben tanultakkal. A folyamat egységes át-
tekintését elvesztette s ezzel megértése is töké-
letlen maradt. Ezért nem volt a tanulók nagy 
részének tiszta képe például a népvándorlási 
(román-germán) korszakról, vagy a közép- és 
újkor mesgyéjéről. A jelen tanterv e hiányon 
segít s minden osztály anyagát egy virágzási 
kor rajzával zárja le. A következő osztály ennek 
felelevenítéséből kiindulva tárgyalja a bomlási-
átalakulási folyamatot s az új viszonyok meg-
szilárdulását. így a IV. osztály az úgynevezett 
jó császárok korabeli kultúra és közállapotok 
rajzával fejezi be az ókort. Az V. osztály 
anyaga a katonacsászárok korabeli bomlásból 
indul ki s a középkori intézmények fénykorá-
val, a középkori világnézet rajzával zárul. A 
VI. osztály a hűbériség bomlásából s az egyház 
hatalmának hanyatlásából indul ki s tárgya a-
modern állami hatalom kialakulása a nagy-
hatalmak és az abszolutizmus koráig, a XVIII. 
század végéig. Az évetzáró kultúrképek XIV. és 
XV. Lajos, II. Frigyes, Mária Terézia és II. Ka-
talin udvarának és államának jellemzését adják. 
Végül a VII. osztály a felvilágosodás irodalmá-
ból kiindulva a francia forradalommal s a XIX. 
századdal foglalkozik, a világháború befejezé-
séig s a mai művelődési, gazdasági, társadalmi 
és politikai törekvések ismertetésével zárul. 

E világtörténelmi anyag kereteiben foglal 
helyet a tüzetes magyar történelem is. A VIII 
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osztályos történelem ezen az alapon csak maga-
sabb szempontok szerint való összefoglalás az 
intézmények, a kultúra, nemzetiségi kérdés stb. 
áttekintésével. 

5. A földrajz tanítása a régi tantervvel szem-
ben jelentékenyen kitágult, mert a VII. osztály-
ban is mintegy betetőzésül helyet foglal heti 
2 órában. Az alsó fokon külön esztendő jut 
Magyarországnak (ezen természetesen az egész 
Kárpáti medencét értve); a II. osztály anyaga 
Európa, Ázsia, Afrika és Ausztrália; a III. osz-
tály Amerikán kívül az általános földrajz ele-
meivel is foglalkozik, amihez néhány fizikai 
alapismeret is járul. Ugyancsak itt foglalnak 
helyet az emberföldrajz elemei is. A VII. osz-
tályos földrajz anyaga, mely főkép a Föld és 
az ember történeti kapcsolataira vonatkozik, 
úgy van összeállítva, hogy megfeleljen a gimná-
zium, mint humanisztikus-történeti iskola alap-
karakterének. Ennek az osztálynak tanterve 
egészen új, semmiféle más tantervben nem j 
található koncepció eredménye. Reméljük, Í 
hogy gróf Teleki Pálnak ez a munkája jelen- ! 
tékenyen hozzá fog járulni a gimnáziumi típus j 
sajátos jellegének kidomborításához. 

6. A természetrajz tanterve e javaslatokban : 
a réginél egységesebbé vált. Az I. és II. osz- ' 
tály a főbb növényeket és állatokat ismerteti; 
a IV. osztály a kémia és az ásványtan elemeit 
adja s így egyrészt az alsófokon kiegészíti a 
növény- és állatvilág ismeretét, másrészt kellő 
bídul és alapul szolgál a tüzetesebb növény- és 
állattani oktatásnak az V. és VI. osztályban;. 
Ki kell emelnünk még, hogy tantervünk 
nagyobb súlyt vet a biológiai szempontra, mint 
a rendszertanra, melyből csak a növények és ' 
állatok főbb csoportjainak és típusainak ismer-
tetését követeli meg; másrészt, hogy a célmeg-
határozásba felvette az ásványok, kőzetek, 
növények és állatok gyakorlati jelentőségéről : 
és felhasználásuk módjáról való tájékozottsá-
got is, ami e tanulmányok érdekkeltő hatását 
is nagyban fokozza. 

7. A fizika tanterve általában a régi.' A cél-
kitűzés itt is hangoztatja a legjelentősebb gya-
korlati alkalmazásokban való tájékozottságot. ' 

8. A mennyiségtan tanterve nagy változáso-
kon ment keresztül. Először is, amint már fön-
tebb kifejtettük, az alsó fokon is egyesítettük 
a számtant és a geometriát, melyeknek két külön 
tanártól való tanítása a didaktika alapelvébe: 
a koncentráció gondolatába ütközött. Minthogy 
így az alsó osztályok geometriai anyaga a 
mennyiségtanhoz csatoltatott, természetes, hogy 
a mennyiségtan óráinak számát ennek fejében 
szaporítanunk kellett az eddigi 26 óráról 30-ra. J 
Másodszor: a tantervből kimaradt az eddigi 
hagyományos anyagnak minden olyan részlete, 
mely inkább fárasztó, semmint elmeképző; pl. 
a korlátolt pontosságú szorzás és osztás, a 
hosszabb algebrai kifejezések átalakítása, köb-
gyökvonás. Harmadszor a tanterv megalkotását 
az a meggyőződés irányította, hogy a közép-
iskolából többé nem zárhatók ki a XVII. század 
korszakalkotó matematikai fogalmai: a diffe-
renciál-hányados és a differenciálás művele-

tének megfordítása útján keletkező integrál. 
Ezek az alapfogalmak tulajdonképen a közép-
iskolai tanításban mindig szerepeltek, csakhogy 
alattomban, meg nem nevezetten. Most már 
csak arról van szó, hogy a maguk nevén mint 
kikristályosodott fogalmak szerepeljenek. Hogy 
ez ne járjon semminemű túlterheléssel, a tan-
terv pontosan felsorolja azt a néhány elemi 
függvényt, melyekre a differenciálásnál szorít-
kozni kell és azt a pár alkalmazást, melyen 
túlmenni nem kívánatos. Azokban az intéze-
tekben, ahol már eddig is előadták a differen-
ciál- és integrálszámítás elemeit, a jelen tan-
tervben foglaltaknál jóval többet tanítottak. 
Bár jó tanártól a tanulók ezt a többet is öröm-
mel tanulták s könnyen megértették, tantervünk 
a lehető legszűkebb kereteket szabta meg. Nem 
egyes pályákhoz szükséges szaktanulmányokra 
való előkészítést tartotta szem előtt, hanem csak 
annyi anyagot vett fel, amennyi az általános 
modern műveltség szempontjából szükséges. 
Megelégedett azzal, hogy minden művelt ember 
közkincsévé válhassanak olyan matematikai 
fogalmak, amelyeknek harmadfélszázados fé-
nyes multjuk van, amelyeknek köszönik a 
modern természettudományok óriási fejlődésü-
ket. A függvénykapcsolatoknak a természet 
mai felfogásában uralkodó szerepük van, elemi 
függvénytani ismeretek nélkül sem természet-
tudományi, sem orvosi, sem közgazdasági 
komoly tanulmányok nem folytathatók. E né-
hány függvénytani alapfogalom bevezetése a 
mennyiségtan tantervét egyáltalán nem terheli 
meg, mert az alsóbb osztályoktól kezdve, főkép 
grafikai eljárások fonalán, már fokozatosan elő 
vannak készítve s a fizikai tanításban kitűnő 
alkalmazást nyernek. Egyébként a matematikai 
oktatás reformjával foglalkozó szakkörök év-
tizedek óta mind a külföldön, mind nálunk tel-
jesen elengedhetetlennek tartják az infinetezi-
mális számítás alapelemeinek megértetését a 
középiskolában. Innen érthető, hogy számos 
középiskolánk ezeket az elemeket már régen 
bevezette és kiváló sikerrel tanította. A próbák 
eredményét tantervünk megfelelően értékesí-
tette. 

9. A filozófia tanításának a régi tantervben 
való célkitűzése is szűkkörű volt, amikor „a 
lelki élet főbb jelenségeinek ismeretére" kor-
látozta a filozófiai oktatás feladatát, jóllehet, a 
logika elemeit is a tananyag körébe vonta. 
A jelen tanterv célmeghatározása a filozófiai 
oktatás feladatát a középiskolai tudományos 
képzés betetőzésében látja, amit a lelki élet 
jelenségeinek és a gondolkodás elemi és rend-
szeres formáinak tudatossá tételével és rend-
szerezésével vél elérni. Tantervünk a tudomány 
fogalmának s a tudományok rendszerének is-
mertetésével zárul, amely egyrészt rendszeres 
és összefoglaló áttekintést ad a középiskolai 
tárgyakban szereplő tudományokról, másrészt 
kellő hídul szolgál a főiskolai tanulmányokhoz. 

10. A rajz itt közölt tantervi anyagával egé-
szen új tárgy gimnáziumainkban. A tanterv elé 
tűzött célmeghatározás teljesen megvilágítja 
azt a jelentőséget, melyet az új középiskolák-



8 Néptanítók Lapja 15—16. szánig 

ban az Orzságos Közoktatási Tanács a rajznak 
szánt. A tananyag felosztása oly részletes, hogy 
magyarázatra nem szoruL A rajzoló készség 
kifejlesztésén kívül a tanterv különös súlyt 
vet az esztétikai fogékonyságnak és érzéknek 
a műalkotások kellő szemléltetése útján való 
ápolására. Fájdalom, a gimnázium tantervében 
a rajznak, mint rendes tárgynak, csak az alsó 
4 osztályban volt 2—2 óra juttatható; a felső 
osztályokban a rajz mint rendkívüli tárgy 
szerepel; a tehetségesebb és fogékonyabb tanu-
lóknak tehát alkalmuk lesz tanulmányaikat 
ilyen irányban továbbfolytatni. 

11. A testgyakorlás tanterve oly tüzetesen 
sorolja fel a testnevelés minden irányú gyakor-
latait, hogy további megvilágításra egyáltalán 
nem szorul. E tantervben egyformán érvényesül 
jelentőségének mértékében mind a svéd-dán, 
mind a német torna-rendszer, emellett a fonto-
sabb ifjúsági sportok, játékok és katonai gya-
korlatok. Az óraszámot a többi tárgyakra való 
tekintettel a Tanács legjobb szándékai ellenére 
sem tudta növelni. 

B) Reálgimnázium. 
Csak azoknak a főbb különbségeknek jellem-

zésére szorítkozunk, melyek a gimnázium és 
reálgimnázium tantervei között találhatók. 

1. Mivel a reálgimnáziumban a görög helyett 
egy modern nyelv és irodalom (francia, angol 
vagy olasz) szerepel, a latin nyelvi és irodalmi 
oktatás célkitűzésében a latinnak e modern 
nyelvvel és irodalommal való kapcsolatát s 
egymásra vonatkoztatását is kifejezésre kellett 
juttatnunk (v. ö. a c) pontot). A tananyag abban 
tér el a gimnáziumétól, hogy a reálgimnázium 
V. osztályában Plautus Captivi-je a költői ol-
vasmány; viszont a VH.-ben Horatius mellett 
egyéb lírai szemelvények is szerepelnek. Az 
iskolai írásbeli dolgozatok az V. osztálytól 
kezdve latinból magyarra való fordítások is 
lehetnek. A heti óraszám a felső osztályokban 
öttel kevesebb, mint a gimnáziumban, jóllehet 
a kitűzött auktorok ugyanazok1. A kevesebb 
óraszám az olvasott anyag terjedelmének csök-
kentebb mértékében fog kifejezésre jutni. 

2. A német nyelv óraszáma kettővel több, 
mint a gimnáziumban, a tananyag ellenben 
azonos. 

3. A modern nyelvek és irodalmak tanításá-
nak célkitűzése ugyanaz, mint a németé. A 
latin nyelv tanulása alaposan megkönnyíti s 
az összehasonlítás alapján érdekesebbé teszi a 
francia, angol s olasz nyelv tanulását. A VII. 
osztály az újabb irodalom, a VIII. osztály a 
régebbi irodalom termékeivel foglalkozik, te-
hát nem a történeti fejlődés fonalán, még pe-
dig azért, mert a régebbi irodalom nyelve ne-
hezebb és több magyarázatra szorul. 

4. A földrajz tanterve az alsó osztályokban 
lényegében ugyanaz, csak az emberföldrajznak-
tüzetesebb tanítására a IV. osztályban külön 
óra van szánva, másrészt a fizika is külön 
tárggyá önállósul a III. osztályban. A IV. osz-
tályban a modern földrajzi világkép általános 

ismeretei heti 1 órát vesznek igénybe, míg 
ezeknek Magyarországra való különös alkal-
mazásával a VII. osztály foglalkozik heti 2 
órában. Ehhez csatlakozik itt a főbb államok 
és gyarmataik gazdasági és politikai ismer-
tetése. 

5. A természetrajz tanterve lényegeben meg-
egyezik a gimnáziuméval, csak a IV. osztály-
ban az ásványtantól elválasztva 

6. a kémia elemei külön szerepelnek heti 2 
órában. • 

7. A fizikai alapismeretek a reálgimnázium 
n i . osztaiyában heti 2 órában külön jutnak 
szóhoz; a VII. és VIII. osztály fizikai tanterve 
a gimnáziuméval azonos. 

8. A mennyiségtan tananyaga az egyes osz-
tályokban a változó óraszámoknak megfele-
lően a gimnáziumi tantervvel szemben némi 
eltolódásokat mutat. 

9. A filozófia a reálgimnáziumban 1 órát ve-
szít, bár tanayaga a gimnáziuméval azonos. Itt 
azonban elmaradhatnak azok az antik filozó-
fia-történeti vonatkozások, melyek a gimná-
ziumban érvényesíthetők. Az árnyalati különb-
ségek kifejtése az Utasítások feladata lesz. 

10. A rajz a felső osztályokban is 1—1 órá-
ban rendes tárgy, de emellett mint rendkívüli 
tárgy is szerepel. A rajztanár feladata annak 
megállapítása, vájjon a közölt tananyag mely 
részei felelnek meg a tanulók tehetségének, ér-
deklődési iranyának vagy haladottságának. 
Eszerint osztja meg az anyagot a rendes és a 
rendkívüli órák között. 

C) Reáliskola. 
1. A reáliskolai tantervben a német nyelv-

nek olyanfajta szerep jut a nyelvtanulás ál-
talános grammatikai megalapozása körül, mint 
a másik két iskola-típusban a latinnak. Óra-
száma éppen ezért az alsó osztályokban jelen-
tékeny. Bár a célkitűzés a gimnáziumi és a 
reálgimnáziumi német nyelvtanításával azonos, 
a nagyobb óraszám mellett bizonyára e cél 
jobban elérhető lesz, főkép a német nyelv írás-
beli és szóbeli használatában való gyakorlott-
ság. 

2. Ugyanez áll a francia, angol vagy olasz 
nyelvre vonatkozóan is. 

3. A földrajz tanterve itt azonos a reálgim-
náziuméval, csakhogy a VII. és VHI. osztály-
ban foglal helyet a felsőbb fokon. 

4. A természetrajzi tanterv anyagának elosz-
tása annyiban üt el a reálgimnáziumétól, hogy 
az ásvány- és földtan az V. osztályban van 
(ennek megfelelően a Vl.-ban a növénytan, a 
VII .-ben az állattan), miután a IV. osztályban 
az ásványtant megelőzi 

5. a kémia heti 3 órában; az utóbbi még az 
V. és VI. osztályban is folytatódik, főkép kí-
sérleti alapon. 

6. A rajzoló és ábrázoló geometria vala-
mennyi osztályban heti 2—2 órában szerepel s 
így a régi tantervvel szemben 4 óra csökkenést 
mutat. Viszont azonban így egyrészt elértük, 
hogy ennek a tárgynak a tanítása, melynek 
oly nagy szerepe van a térszemlélet rendszeres 
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fejlesztésében, sehol sem szakad meg (a régi 
tantervben az V. osztályban hiányzott), más-
részt, hogy a 

7. rajz az I. és II. osztályban is helyet foglal, 
míg a régi tantervben csak a III. osztályban 
kezdődött („szabadkézi rajz"). 

Szilárd a hitünk, hogy az új középiskolai tan-
tervek, miután a régi hagyományos tanter-
vekből szervesen vannak tovább fejlesztve, 
középiskoláink életének minden megrázkódta-
tása nélkül fokozatosan életbeléptethetők s a 
jövőben a magyar nemzeti művelődésnek 
hosszú ideig állanaó értékes forrásai lesznek. 

IV. Kritika a kritikákról. 
Egy tanterv megalkotásánál és bírálatánál 

nemcsak szoros értelemben vett pedagógiai 
szempontok uralkodnak, hanem a háttérben 
kétségkívül világnézeti és ebből folyó műve-
lődéspolitikai szempontok is irányadók. Vájjon 
pL merőben utilitaristák vagy idealisták 
vagyunk-e, ezt tantervünk vagy tanterv-bírá-
.latunk természetszerűen visszatükrözi. Olyan 
tanterv, amely mindenkit egyformán kielégít 
a művelődési javak kiválasztásában és érték-
hangsúlyában sohasem lesz alkotható. Itt a 
vita örökké tart, mert amíg emberek lesznek, 
az ész síkjára nem vetíthető, irracionális érték-
felfogásuk között mindig különbség lesz. Ez a 
különbség különösen fokozódik a világnézet 
szempontjából olyan zűrzavaros korban, mint 
a mienk. Ilyenkor a művelődésteóriák ellen-
téte és feszültsége is a legnagyobb. Ilyenkor 
burjánzanak föl legjobban szinte áttekint-
hetetlen tropikus bőségben és tarkaságban a 
különféle kultúrfilozófiai s ebből folyó műve-
lődéspolitikai irányzatok. Az ilyen korszak a 
leghangosabb neomanikus reformerek korszaka 
A lekiismeretes kulturpolitikus és tanterv-
készítő ilyenkor köteles a káosz fölé emelkedni, 
az egyoldalú jelszavas irányzatok hullámaitól 
óvakodni, ezeket az egyetemes emberi s a nem-
zeti kultúra felsőbb őrtornyából higgadtan ér-
tékelni. Ha reformot csinál, ezt csak az addigi 
fejlődés történeti folytonosságába ágyazhatja 
be. A kor elméleti és gyakorlati változott igé-
nyeit figyelembe veszi, a nemzet feltörő műve-
lődési akaratát szolgálja, az iskolák szerveze-
tében és tanterveiben arra törekszik, hogy a 
rlemzet minden életerős művelődési ösztöne 
iskoláiban kielégülést nyerhessen. Közben min-
dig tudatában van annak, hogy az iskola egy-
magában nem oldhat meg olyan feladatokat, 
melyeket a környező élet és kultúra sem tud 
megoldani. Ha minden újszerű mozgalomnak 
és jelszónak igényeit máról holnapra érvénye-
síteni akarná az iskolában, a tantárgyaknak 
és foglalkoztatásoknak olyan stílustalan tarka-
barkasága jönne létre, amelyből az egység és 
a szükséges koncentráció lehetősége hiányoz-
nék, egyben a tanulóknak minden elmélyedést 
kizáró agyonterhelése támadna. 

A fönnebbi sorok már ki voltak szedve, ami-
kor az új középiskolai tantervekről néhány 
újságcikk jelent meg, melyek e tanterveket az 
élet, főkép a magyar élet szempontjából tették 

bírálat tárgyává s még nálunk is szokatlan 
felületességgel néhány színes, de összefüggés-
telen frázis segítségével iparkodtak minden ér-
demet megtagadni az új tantervektől, melyekbe 
egy komoly, a közoktatás terén évtizedek óta 
működő szakférfiakból álló testület elméleti és 
gyakorlati tudását belefektette. 

Az egyik vád az, hogy az új tanterv nem 
az élet-halálversenybe belekényszerített, husza-
dik századbeli trianoni magyarság, hanem egy 
„holmi semlegesnemű, ókori filológiába ájta-
tosított, alig magyarnyelvű népség" számára 
készült volna; nincsen nemzeti karaktere; a 
nyolcévi sok görög-latin óra mellett csak egy 
ora sem jut a rokon turánságra; nincs benne 
egyetlen fajvédő gondolat, sőt magyar lelki stí-
lusunk, faji egyéniségünk kialakulását egye-
nest gátolja. A reálgimnáziumban is ezentúl 
a magyar gyereket „mégtöbb latinra fogják, 
mint az eddigi gimnáziumban". „A reáliák ma-
radnak annyi óraszámmal, mintha még ma is 
az avult dilizsáncba akarnák fiainkat szorítani, 
míg fejük fölött elrohannak az ántántnépek 
repülőgépei és rádióhullámai." 

Nem volna értelme e helyen újból a görög 
és a latin általános művelődési értéke mellett 
síkraszállani. Hisz a pro és kontra érvek egy 
félszázad óta ugyanazok, ezeket csak újra is-
mételnem kellene. Csak egyet emelek ki. Az 
nem véletlen, hogy a franciák, németek, cse-
hek, osztrákok stb. éppen a legutóbbi évek-
ben, a világháborút követő gyakorlati elanya-
giasodás és elméleti utilitarizmus közepett, 
új középiskolai tanterveikben a görög és latin 
kultúra birtokállományát lényegében nem érin-
tették. A franciák 1923-ban minden francia 
középiskolai tanulóra nézve kötelezővé tették 
az I. osztálytól kezdve a latint, a III. osztály-
tól kezdve a görögöt (igaz, hogy a mostani 
szociálista miniszter, F. Albert, már módosí-
totta ezt a rendelkezést). A poroszok az idén 
adták ki ríj tanterveiket. A gimnáziumban a 
latin 56, a görög 36 órával van továbbra is kép-
viselve, pedig a humanisztikus gimnáziumok 
száma náluk 333, éppen annyi, mint a többi 
középiskola-fajok (reálgimnázium, reformreál-
gimnázium, reáliskola, deutsche Oberschule és 
Aufbauschule) száma együttesen. Nálunk a 
klasszikus gimnáziumok száma nem fele, hanem 
Vs-e a középiskoláknak. (Az meg egyenest nem 
igaz, hogy a mi reálgimnáziumunkban több a 
latin, mint az eddigi gimnáziumban; az utóbbi-
ban 44 volt a latin órák száma, míg az új reál-
gimnáziumban 41. A cikkíró merészkedik a tan-
tervet bírálni, anélkül, hogy jól megnézte volna. 
Elfogultsága a tanterv ellen olyasmivel lázít, 
aminek éppen az ellenkezője igaz). A mai po-
rosz tanügyi kormányzat nem vádolható orto-
dox konzervatívizmusról: s a latinnak mégis, 
bár óraszámát minden iskolatípusban némileg 
csökkentette, még mindig nagyobb teret en-
gedett, mint a mi tantervünk. A porosz tan-
tervet kísérő indokolás erős hangsúllyal emeli 
ki, hogy ha a mai kultúra múltját meg akarjuk 
érteni s Európa magasabb szellemi életében 
résztvonni, szikség van nagysaáeoú olyan e*n-
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berre, aki műveltségét az antik forrásokba való 
elmélyülés útján is szerezte. A történeti tudat 
fejlesztése, a történeti (s nem racionalista) 
órtókfelfogós kialakítása az antik nyelvek ós 
irodalmak tanításának első és legfőbb célja. 

Csak aki értékvakságban szenved, az helyezkedik 
egyoldalú hasznossági álláspontra, keres „hasz-
nos" tanulmányokat a latin s a görög helyébe, 
megfeledkezve arról, hogy a hasznosságnak 
nemcsak technikai értelemben vett fogalma 
van, hanem — mint egyszer Apponyi rámuta-
tott — hasznos az is más dimenzióban, ami az 
embert a maga szellemi erejében, ítéleti biztos-
ságában s jellemében erősíti: ami az idealizmust 
szolgálja. A latin ránk nézve nem archeológiai 
stúdium, nem antik múmiák boncolása, hanem 
európai és nemzeti kultúránk megértésének fő-
eszköze, történeti érzékünk főforrása, vagy mint 
Beöthy Zsolt mondotta: magyar nemzeti tárgy. 
Ha egyéb nem, már az is gondolkodóba ejthetne 
bennünket, vájjon miért éppen mi magyarok 
akarjuk megkezdeni a nyugateurópai népekkel 
szemben a görög s latin végleges kiküszöbölé-
sét? Mi alapon követeljük magunknak éppen 
ennek a fontos és nemzetközi kultúrproblémá-
nak megoldásában az elsőség dicsőségét, mikor 
egyéb művelődési területen úgyszólván soha-
sem vagyunk hang, hanem csak visszhang? 
Azok is, akik az iskolát pusztán az életre tech-
nikailag előkészítő intézménynek tartják, kö-
zépiskoláink mostani reformjával meg lehet-
nek elégedve: hisz a görög most már középisko-
láinknak csak Vs-ére szorul, a klasszikus gim-
názium túlnyomóan helyet ad a modern nyelvi 
gimnáziumnak, a reálgimnáziumnak, melyben 
a latin óraszáma is megcsökkent. 

Vádolható-e tantervünk azzal, hogy a magyar 
nemzeti gondolatot és érzést nem domborítja ki 
eléggé? Aki komolyan és elfogulatlanul nézi, 
aligha mer ilyesmivel vádaskodni. A magyar-
ság múltjának és jelenének intenzív tudatát 
szolgálja a magyar nyelvi és irodalmi tanul-
mány valamennyi osztályban; a magyar tör-
ténelem didaktikai vonala négy koncentrikus 
kör, hisz négyszer kerül tárgyalásra a maga 
egészében. Tantervünk először iktatta be a 
középiskola tantervébe az állampolgári jogok 
és kötelességek ismertetését. A magyar föld 
mindenoldalú tüzetes megismerését ezentúl 
nemcsak az alsó, hanem a felső osztályok fel-
adatául is kitűztük. Az egészségtani oktatás-
nak egyik fontos része a nemzeti-faji fenn-
maradás közegészségügyi feltételeinek ismer-
tetése. A rajz különös súlyt vet a magyar díszít-
ményi és egyéb magyar stiláris elemekre, 
továbbá a magyar klasszikus képzőművészeti 
alkotások ismertetésére. Még a matematikai 

tanterv is a hazai pénzrendszernek ós mérté-
keknek, az ország statisztikai viszonyainak s a 
hazai földrajz fontosabb adatainak bevonásá-
val a nemzeti gazdasági élet ismeretét szol-
gálja. 

El vannak-e nyomva tantervünkben a reá-
liák! A francia 1923-as tantervben a matema-
tika (a humanisztikus felső tagozatot számítva) 
18 órával van képviselve, a természettudomá-

nyokra fordított órák száma összesen 15; az 
1924-es porosz tanterv1 szerint a gimnázium 
mennyiségtani óráinak száma 30, a természet-
tudományiaké 18, míg nálunk az előbbi 30, a® 
utóbbi 21 (tehát több, mint a franciáknál vagy 
poroszoknál). A porosz reálgimnáziumban a 
matematika 34 órával szerepel, a természettudo-
mányok 25-tel, nálunk 30-cal, illetőleg 24-gyel, 
tehát az eltérés minimális. A földrajz a poro-
szoknál is, nálunk is 12 órával van képviselve 
(a poroszok most kiadott tanterve néhány nap-
pal ezelőtt került a kezembe). A tanterveknek 
ezzel a nemzetközi összehasonlító morfológiájá-
val nem azért huzakodom elő, mintha a külföldi 
példákat idegenimádattal kötelezőknek érezném, 
hanem egyrészt tanulságképen, hogy az el-
maradottság vádját elutasíthassam, másrészt, 
mert reálgimnáziumi tantervünket éppen erről 
az oldalról támadta egyik estilap hasábjain a 
KOT-nak egy volt tagja, akinek egyébként a 
matematikai didaktika terén kiváló érdemei 
vannak. A porosz tanterv indokolása Virchowra-
ós Kerschensteinerre hivatkozva éppen nekünk 
ad most utólag igazat (1. i. m. 34. és 36. 1.), ami-
kor az új reálgimnázium tantervében a reáliá-
kat jóval szűkebbre szorítja. Sokan a reálgim-
názium reál jellegét hánytorgatják, keveselvén 
a gimnáziummal szemben a reáliák óratöbb-
letét. Sokáig kerestünk ennek az iskolatípus-
nak elnevezésére más szót, de jobbra nem akad-
tunk (a liceum nálunk másra van lefoglalva). 

Elég modern-e az új tanterv, eléggé érvénye-
sülnek-e benne a mai élet követelményei? Ami 
a modern pedagógiai mozgalmakat illeti, eze-
ket az iskolának világszerte konzervatív jelle-
gétől megszabott korlátokon belül iparkodtunk 
érvényre juttatni, anélkül, hogy szétfeszíteni 
engedtük volna a tanterv belső szerkezeti egy-
ségét. Természetesen rögtön nem állottunk elő 
egy-egy új „tantárggyal", hanem a követelt 
anyagot beolvasztottuk a többi tárgyba, vagy 
pedig mint elvet vezettük végig. Így teret jut-
tattunk a modern állampolgári nevelés gondo-
latának s a művészeti nevelósirányzat helyes 
követelményeinek. Gondunk volt a népiskolá-
hoz való sima kapcsolódásra is. Fájdalom, a 
munkaiskolái programm csak a rendkívüli tár-
gyak körében oldható meg, amint a külföldi 
középiskolákban is. Óvakodtunk az egyoldalú 
intellektualizmnstól, iparkodtunk az érzület- és 
akaratnevelő mozzanatokat is jogaikhoz jut-
tatni. A modern testnevelési mozgalmak ered-
ményei helyet kaptak a testgyakorlás tanter-
vében. Utólag megnyugtató, hogy a tőlünk a 
testnevelésre szánt idő nem kevesebb, mint a 
porosz tantervtől megszabott óraszám. A porosz 
tanterv szerint ugyanis hetenkint 2 óra fordí-
tandó a tornára (délelőtt), s 2 óra játékdél-
utánra. Ez nálunk is így van. Az újabb történe-
lemoktatási követelményeket sem hagytuk 
figyelmen kívül: történelmi tantervünkben a 
politikai történelmi anyag szűkítésével különös 

1 L. Die Neuordnung des preussischen höheren Schul-
wosens. Denkschrift dea preuss. Ministeriums für Wissen-
schaft, Kultur und Volksbildung. Berlin. Weidmannsche 
Buchhandlung. 1924. 
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súlyt vetettünk a művelődési, gazdasági és 
társadalmi törekvések ós intézmények fejlődé-
sére. Hasonlókép az újabban annyira föllendült 
földrajzi és matematikai didaktikai vizsgáló-
dások eredményeit is kellően törekedtünk érvé-
nyesíteni. A természettudományi stúdiumok 
gyakorlati-technikai vonatkozásai is kellő teret 
kaptak. Csak a felületesség és elfogultság fog-
hatja tantervünkre, hogy „fiainkat az avult 
delizsánszba akarjuk szorítani s fejünk fölött 
elrohannak az ántántnépek repülőgépei és 
rádióhullámai". Nézze meg az ilyesmivel szel-
lemeskedő zsurnaliszta-pedagógus a fő ántánt-
állam, Franciaország, természettudományi tan-
tervét s elhallgat üres szólamaival. Tantervünk 
igenis közelebb hozza iskoláinkat az élethez, 
anélkül, hogy feláldoznók az önzetlen művelő-
dési eszmények követelményeit. 

Az egyik lap támadja»tantervünket, hogy 
„elfér hetvenhat szövegoldalon, megszégyenítve 
Kármán Mórt, kinek tanterve hatalmas kötet 
volt". Aki látta Kármán úttörő kiváló alkotá-
sát, az 1879-i tantervet, az tudja, hogy e tan-
terv 10 oldalra terjed. A cikkíró összetéveszti 
a tantervet az Utasításokkal, melyek valóban 
"egész kötetre rúgtak. Csak e tévedés teszi ért-
hetővé azt a vádat, hogy tantervünk iskolai 
kézikönyvek fejezetcímeinek száraz felsorolása, 
nem pedig a tanárokat irányító vezérkönyv. 
De hisz minden tanterv csak száraz anyag-
felsorolás lehet; az irányító elvek kifejtése a 
most készülő Utasítások dolga. 

Ugyanez a lap említi, hogy „a ma is élő írók 
közül mindössze kettő (Herczeg és Bartóky) 
előtt nyílnak meg a középiskola bástyái". Her-
ezeg nem szorul megokolásra. A többi magyar 
élő író (nemcsak Bartóky, hanem Vargha, 
Szabolcska, Kozma .Végvári stb.) annyiban van 
fölemlítve, hogy egyes, a nemzet legújabb vál-
ságaira vonatkozó költeményeiket és rajzaikat 
ajánlja a tanterv az alsó osztályos olvasóköny-
vek számára. Aki e ponton támadta a tanter-
vet, az nem vette figyelembe a didaktikai szem-
pontból ajánlott olvasmány-anyag és az irodai 
lomtörténet különbségét. Az irodalomtörténet 
valóban Herczeggel zárul, mert a két utolsó 
évtized irodalma, még nem érett meg arra a 
történeti kritikára, amely középiskolába való. 

Ugyanez az oka annak, hogy Hebbellel záró-
dik a német drámaírás a középiskola számára. 
Kifogás érte Wilhelm Telinek a tantervbe való 
bevételét, mert ez „vérszegény retorikájú". Ez 
ízlés dolga. A jelzett lap azért is megdorgálja 
a német irodalom tantervét, mert „megkerüli 
Goethe igazán reprezentatív alkotásait". Goethe 
tantervünkben dalaival, balladáival, Hermann 
und Dorotheajával, az Iphiegenie auf Tauris-
szal és a Faustból való szemelvényekkel van 
képviselve. Kérdem: eaek Goethenek nem re-
prezentatív alkotásai? — „A nagyobb baj az — 
mondja ugyanez az újságcikk —, hogy a tan-
tervben körvonalozott nyelvoktatási módszerek 
mellett a középiskolai tanulók szótárral és szó-
szedettel fogják olvasni a német és a francia 
könyveket." A tanterv nem körvonaloz semmi-
féle módszert, ez az Utasítások, feladata. A tan-

terv követel bizonyos mértékig nyelvtant s kö-
vetel az olvasmányokhoz fűződő beszédgyakor-
latokat s külön hangsúlyozza, hogy a modern 
nyelv tanítása lehetőleg az illetó nyelven foly-
jék. Milyen — kérdezhetjük — az a módszer, 
mely úgy tanít egy nyelvet, hogy azonnal szó-
tár nélkül tudjon a tanuló könyveket olvasni? 
Ha nyelvoktatásunk terén hiba van (amint 
valóban van), az nem a Tantervben, hanem az 
osztályok nagy létszámában s a tanárképzés 
hiányaiban kereshető. 

A filozófia tanterve — mondja ugyanez az 
erőshangú bírálat — „kiáltóan teljes tudatlan-
ságot bizonyít be, mert elhalad a filozófia min-
den igazi nagy problémája mellett, és nem vesz 
tudomást a filozófia egyetlen igazi módszeréről 
(?) sem". „Régi skolasztikus fogalmak régi 
skolasztikus formába öntése." Erre csak az a 
megjegyzésem, hogy aki megnéz bármely mo-
dern pszichológiát és logikát, ugyanazokat a 
kategóriákat találja benne, mint amelyeket a 
tanterv felsorol. A középiskolai fiziológiai ok-
tatás csak a pszichológia és logika elemeire 
szőritkozhatik, mint külön tárgy, mint Unter-
richt in der Philosophie. Ellenben mint tanítási 
princípiumnak (Philosiphie im Unterricht) 
valamennyi tárgyat át kell hatnia. 

Ezen kritikák elemzése után valóban csodál-
kozhatunk azon a rendkívüli merészségen, 
mellyel egyes mindenhez a világon hozzáértő 
emberek hivatva érzik magukat az új tanter-
vek fölött pálcát törni. 

A tanterv készítőinek egyesek szemükre 
hányják, hogy „ezek nem nagy reformok". 
Senki senu kérkedett közülünk soha azzal, hogy 
„nagy reformokat" akar, azaz teljes felfor-
giatását annak, ami van. Ezt tiltotta volna a 
józan történeti érzék, azoknak a jól bevált ma-
gyar didaktikai hagyományoknak őszinte be-
csülése, melyeknek úttörőjét az eddig érvényes 

<• tantervek alapjainak megvetőjében, Kármán 
Mórban, tiszteljük. 

A magyar tanító. 
(H. J.) Amikor a jövő történetírója a jelen-

legi szomorú napok történetét fogja megírni, 
feltétlenül ki fogja emelni korunk erkölcsi 
sülyedését. A jelenlegi szomorúan sivár kor-
szak mozgató rugója az anyagi javak kímé-
letlen hajhászása, megszerzése és szaporítása. 
Tudatára kell már jönnünik annak, hogy az 
anyagi javak megszerzése és szaporítása mel-
lett eszményi ja/vakért is kell küzdenünk, mert 
az anyagi irány egyedül nem biztosíthatja az 
emberiség boldogságát, az élet harmóniáját. 

Korunk válságának megoldására megindult 
már a mozgalom. Ebben — hivatásukból ki-
folyólag — előljárnak a pedagógusok, a szak-
sajtó, az illetékes minisztérium s lázasan kere-
sik az erkölcsi megújhodás lehetőségét, mód-
jait, céljait. 

Az erkölcsi megújhodásnak azonban minden 
társadalmi osztályban végbe kell mennie, külö-
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nősen pedig a.z alsóbb néposztályok, a tömegek 
lelkében, tekintettel arra, hogy ezek alkotják 
nemzeti létünk alapzatát, melynek elpusztulása 
természetszerűleg maga után vonná egész nem-
zeti szervezetünk, nemzetünk végső pusztulását. 

Ily irányú törekvésünk nem merülhet ki né-
hány hírlapi cikkben, zengő szónoklatban, ha-
nem céltudatos, ernyedetlen munkásságot kí-
ván. Ez a munka szólítja életre a tömegek 
egyetlen kultúrforrását, a magyar népiskolát 
és ennek lelkét — a magyar tanítót. 

A pedagógia érdekkörén kívül állók valószí-
nűleg tagadni fogják a magyar tanító küldeté-
sét. Ne csodálkozzunk ezen, hiszen társadal-
munknak még igen ferde fogalmai vannak a 
népnevelésről. A nemzetnevelés fogalma még 
nem ment át a köztudatba s ez az oka annak, 
hogy a magyar tanító alakja is helytelen meg-
világításban szerepel a nagy nyilvánosság 
előtt. Legyünk őszinték! A társadalom jelenleg 
a tanítói hivatást még alsóbbrendű társadalmi 
ténykedésnek minősíti. Kifejezésre jut ez a 
szépírók könyveiben, a színdarabokban, az élc-
lapokban, amelyekben a tanító alakja állandóan 
félszeg, tudálékos, örökös anyagi gond miatt 
lemondással telített lelkű, magasabb eszmékhez 
felemelkedni nem tudó, szánalmas, de egyben 
mosolygásra ingerlő komikus figuraként szere-
pel. Kifejezésre jut ez a szólás-mondásokban is, 
mikor a rossznlszabott ruhát „néptanítós"-nak, 
a világ folyásával lépést nem tartó egyént pe-
dig „olyan, mint egy falusi tanító"-nak mond-
ják stb. 

Sajnos, a magyar tanító még ma sem részesül 
a kellő anyagi és erkölcsi elismerésben, miután 
még nem fejlődtünk odáig, hogy társadalmunk 
felismerte volna a népnevelés (a tömegek neve-
lésének) nemzeti fontosságát. 

A fejlődésnek (amely ma már megindult) a 
jövőben gyorsabb iramot kell vennie. 

Eszméljünk végre rá arra, hogy a magyar 
Jövőnek szüksége van a tömegek tudatos segít-
ségére, törekvésére ós eszméljünk végre rá már 
arra is, hogy az elérendő siker egyik főténye-
zője: a magyar tanító. 

Elmúlt már az az idő, amikor a falun átván-
dorló, írni-olvasni tudó mesterlegényt fogadták 
meg tanítónak. A tanítói kvalifikáció (mint 
időbeli és pénzbeli befektetés) ma már nem áll 
a középiskolák által nyújtott kvalifikáció mö-
gött! Ma okleveles, modern szakképzettségű 
tanítók vannak a magyar iskolákban, akiket 
szívesen látnának és megbecsülnének az utód-
államok — ha nem magyarok volnának. 

Elmúlt már az az idő, amikor a középiskolá-
ból kicsapott diáknak a tanítóképző volt a 
mentsvára. Ma a képzőbe törekvő ifjúság szi-
gorú rostáláson megy már keresztül. 

Elmúlt már az az idő, amikor a póttártaiékos 
tanítóval a falujabeli őrvezető a felsőbbség ér-
zésével beszélt. Ma a tanítók legnagyobb része 
(a fiatalabbak mind) viselik az államfő kard-
bojtját ós azt becsülettel őrzik. 

Elmúlt már az az idő, amikor a tanító főhiva-
tósa az i, r betű megtanítása vol t Ez ma már 
túlhaladott álláspont! Ma a tanító a nemzet 

alapzatának, a tömegek hivatott vezére, a mo-
rális hadkötelezettség (a tudatos kulturális 
életben való kötelező részvétel) kiképző tisztje. 

Elmúlt már az az idő, amikor a tanító mun-
kásságát, hivatását improduktívnak minősítet-
ték. „Minden hivatás egy társadalmi funkció, 
megbízás, mely az illetőtől adott körülmények 
között a nyers pénzvágy alóli szabadulást, ál-
dozatot magasabb felfogást kíván. Helytelen 
azon felfogás, mely a szellemi termelés funk-
cióit, különösen ha azok közvetlenül a társada-
lom érdekében teljesíttetnek, improduktiveknek 
tekinti. Az anyagi jólétnek a szellemi foglal-
kozások mindenha a leghatalmasabb emeltyűi."1 

Tehát: amikor ma a magyar tanítótól azt kí-
vánjuk, hogy „minden gyermekből egészséges, 
értelmes, fejlett ízlésű, erkölcsös, vallásos, civi-
lizált és jó magyar embert neveljen"a és amikor 
azt kívánják tőle, ||ogy a felnőtt tömegeknek 
szellemi vezére legyen, akkor — produktív 
munkát végez. 

Produktív munkát végez tehát a magyar 
tanító akkor, amikor az erkölcsi sülyedésből 
kell felemelnie az országot jelentő tömegeket, 
mert a fertőzés már ide is eljutott. 

Ezt a munkát közigazgatási úton elvégezni 
nem lehet ez az iskola és az iskolánkívüli nép-
művelés feladata. Az eszme életrekeltése pedig 
a magyar tanító hivatása. 

Azonban! Hogy a tanító ezt elérhesse, fej-
lődnie kell az iskolának, de fejlődnie kell a ta-
nítónak is! Ebben az esetben azután joggal 
várhatja a tanító a társadalomtól az anyagi és 
főleg erkölcsi elismerést mint ahogy már gróf 
Zichy János mondotta annakidején: „Arra tö-
rekszem, hogy a tanítói karnak idealizmustól 
áthatott nemes hivatásával összhangban levő 
igényeit az állami tisztviselőkével analóg elvek 
szerint, méltányosan kielégítsem. Kétségtelen 
azonban, hogy a tanítói kar értelmi és művelt-
ségi színvonala egyik számottevő tényező kell 
hogy legyen az igények kielégítésének mérve 
tekintetében." 

A fejlődés tehát feltétlenül szükséges. Erre 
kell törekednie minden egyes tanítónak és a 
tanítói kar egyetemességének. 

Felmerül most az a kérdés, milyen irányban 
történjen ez a fejlődés, milyen legyen a magyar 
tanító? 

„Az emberiség történelme alapjában nem 
más, mint fajok harca a létért."3 Ezen harc 
részint szellemi, részint fizikai. Eddig főleg a 
fizikai harcra (háborúra) fektette az emberiség 
a fősúlyt. A fizikai harc szolgálatába van 
állítva a katonai hadkötelezettség, míg a szel-
lemi harc szolgálatára a tankötelezettség, mint 
morális hadkötelezettség (a kulturális életben, 
a honvédelem szellemi harcában való kötelező 
részvétel) van rendelve. 

Ahogyan a fizikai (katonai) hadkötelezettség-
nél szükség van a kiképzésre, úgy a morális, 
hadkötelezettségnél is szükség van erre, hogy 

1 Dr. Földes Béla: Társadalmi gazdaságtan. 
2 Quint Iózsef: Nsvelőértékek és pedagógiai irányok 
3 Tóth IetTán: A aópigkolai tantor reformja. 
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öntudatos és szükség esetén felelősségre von-
ható, tehát kiképzett állampolgáraink legyenek. 
A morális hadkötelezettség keretében a kikép-
zés az iskolában (nevelő-oktatás) és az iskolán 
kívül (népművelés) történik. Ezen kiképzés ve-
zetője, tisztje: a tanító. 

Hibás megállapítás tehát az, hogy a létért 
való szellemi harcban, a népoktatásban a ta-
nítóé a közlegény szerepe. Nem! Mert ebben a 
küzdelemben az alsóbb néposztályok, a tömegek 
tagjai a közlegények s hogy nemzetünk a kul-
turális harcban győzedelmes lehessen, ezeket 
már a gyermekkorban (mint a jövő újoncait) 
kiképzésben (állampolgári nevelésben) kell ré-
szesíteni. 

Ilyen magasabb szempontból kell tekintenünk 
és értékelnünk a magyar tanító hivatását. Ha 
pedig a tanítói munkásságot az államérdek 
nézőszögéből ilyen magasabb funkciónak ismer-
jük el, akkor már adva vannak azok a követel-
mények, melyeket a tanítóval szemben támaszt-
hatunk és támasztanunk kell. Ezek: 

1. A haza iránti rendíthetetlen hűség és min-
den körülmények között váló feltétlen ragasz-
kodás. Megnyilvánul ez a nemzeti öntudattal 
telített hazafias gondolkodásban, cselekvésben 
és életben. A hazaszeretet becsületbe vágó kér-
dés, mert a becsület fogalmának egyik lényeges 
jegye a hazaszeretet, főkövetelmény tehát a 
tanítóval szemben, hogy erkölcsi alapon álljon. 

2. A hivatás iránti teljes odaadás. Ez meg-
követeli a tanítói öntudatot: a tanító tisztán 
lássa hivatásának célját s ezen cél elérésére 
rendelkezésre álló módokat és eszközöket. A 
tanítói karnak rá kell eszmélnie arra, hogy 
nem a tanítás a föhivatása, ez csak eszköz a 
cél elérésére: a jövő generációt (nevelés útján!) 
belekapcsolni, kényszeríteni az állami életben 
való tudatos és aktiv részvételre. Ébredjen a 
tanító tudatára annak, hogy iskolája politikum, 
amit a jelen időkben különösen fel kell hasz-
nálni! 

Szükséges, hogy a tanítónak hite legyen: 
higyjen abban, hogy hivatása érdemes arra, 
hogy életét erre szentelje és higyjen abban, 
hogy a kitűzött célt el is érheti. A tanítónak: 
„a világnézete kialakulásával tisztába kell 
jönnie a maga életfeladataival s ki kell alakí-
tania élete programmját, azt a tervet, melynek 
alapján a maga sajátos hivatásának betöltését 
elérni akarja s melynek alapján a maga helyét 
a nemzeti élet keretében felismerve, nemzeti 
feladatának s ezzel egyúttal emberi hivatásának 
is minél jobban és tökéletesebben megfeleljen."' 
A hit hiánya eredménytelenné teszi a munkát s 
sivárrá a tanítói életet. A hit adja a nemzet-
nevelői munkásságnál nélkülözhetetlen lelkese-
dést is. 

3. Megingathatatlan kötelességteljesítés. En-
nek főkövetelménye a felelősségérzésnek teljes 
kifejlődése. Sajnos, közéletünk egyik tipikus 
betegsége a felelősségtől való rettegés, ami na-
gyon sok bajt okoz az állami és társadalmi 
életben. Ennek megnyilvánulásai az iskolák 

4 Dr. Weszely ödön: A nevelés mint nemzeti feladat. 

életében is láthatók. Igen nagy azoknak a taní-
tóknak a száma, akik kötelességeiket csak külső 
okokból, a királyi tanfelügyelő látogatásától 
való félelemből teljesítik. Ne ezért teljesítse a 
tanító a kötelességét, hanem azért, mert ebből 
a köznek, a nemzetünk egyetemességének lesz 
haszna, annak tesz szolgálatot; míg ha köteles-
ségét elmulasztja, a nemzetnek okoz kárt s ezért 
felelősséggel tartozik. A tanító a kötelességtel-
jesítésnél mindig azt tartsa szemelőtt, hogy 
azzal a nemzet boldogulását, emelkedését kell 
elősegítenie. 

Azonban: „Felelősség csak a szabadság érzé-
séből nőhet ki. Akinek minden lépését megszab-
ják, annak nem kell, de nem is lehet azok célját, 
hatását előre elgondolni; nem is szeretik, ha el-
gondolja s nem azt teszi, amit kötelességéül 
eléje írtak.'* 

Ez a szükséges szabadsága meg van a magyar 
tanítónak: „A tanítót a modern neveléstudo-
mány és módszertan elveinek figyelembevétele 
és észszerű alkalmazása tekintetében — a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter által ki-
adott tanterv, utasítások és idevágó rendeletek 
megtartása mellett — a tanításban, a módszer-
ben, a nevelésben teljes szabadság illeti meg; 
ezen szabadsággal a legjobb tudása és lelki-
ismeretességével él, de teljes felelősség terheli 
a tanítót azért, hogy osztályában úgy az okta-
tás, mint a nevelés tekintetében megkívántató 
eredményeket érje el."6 

„A tanító csak a szabadság légkörében fej-
lődhetik."7 

Lássa tehát tisztán a tanító hivatásának cél-
ját (a nemzet boldogulását), ne kösse magát 
élettelen, sablónos szabályokhoz, foglalkozzon a 
pedagógia és didaktika kérdéseivel, tegyen ön-
álló vizsgálódásokat, a már elért eredményeket 
fejlessze tovább — abban a tudatban, hogy 
munkássága eredményéért a nemzet egyetemes-
ségének tartozik felelősséggel (ennek végrehajtó 
közege a királyi tanfelügyelő). Igyekezzen a 
tanító erre az emelkedettebb álláspontra fel-
jutni, felelősségérzése így fog kifejlődni s köte-
lességteljesítésében sohasem fog meginogni. 

4. Fenkölt gondolkodásmód. Közszellemünk 
végtelenül leromlott: egészségtelen önzést s a 
nemzet magasabb céljai iránt teljes közönyös-
séget tapasztalhatunk társadalmi életünk túl-
nyomó vonatkozásaiban. Népünk túlságosan 
anyagias, csak az egyén anyagi jólétére van 
gondja, a nemzet sorsával összefüggésben levő 
szellemi javakra, értékekre nincs tekintettel, 
azokkal nem törődik. Ezt a közszellemet meg 
kell javítani. Ha a tanító a tömegek hivatott 
szellemi vezetője, akkor a vezetés fogalmából 
kifolyólag neki kell a lelki megújhodást meg-
kezdeni — emelkedettebb gondolkodásmódja ál-
tal, mely megismerteti vele az igazi értékeket. 

Emelkedettebb gondolkodásmódra azonban a 
felületes tudás nem képesít, szükség van tehát 
arra, hogy a „tiszta költészetet, az igazság 

5 Dr. Imre Sándor; Nemzeti felelősségérzés és az elemi 
iskola. 

9 Gondnoksági utasítás. 130. §. 
7 Tanterv és utasítás. 
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őszinte keresését" a szellemi nagyok műveiben 
keressük. Felejthetetlen az olasz tanítóképzők 
új tantervének megállapítása: „Műveltségét a 
tanító n'e a kézikönyvek ,kultúrmurzsái' között 
böngéssze össze, hanem járuljon ő maga az igaz 
és szép örök forrásaihoz s ott szívja tele a lel-
két a nagyokkal való társalgásból,"8 

Itt azonban meg kell jegyeznünk, hogy ezen 
intelem előbb hangzott el a magyar pedagógiai 
életben. Ebben megelőztük az olaszokat. Kiváló 
pedagógusunk írta még 1915-ben, hogy a tanító: 
„művelje a kultúra minden területét, ne eléged-
jék meg az iskolai tantárgyak hétköznapi anya-
gával, hatoljon mélyebbre, ízlelje meg a meg-
ismerés édesebb gyümölcseit is, lépjen be a tu-
dományok tudományának, a bölcseletnek éden-
kertjébe, merítsen a hit ősforrásából, sütkérez-
zék a művészetek melegében, de legyen igaz 
ember és építse fel lelkében hivatásának meg-
tántoríthatatlan alapját, melyen hitvallása, élet-
felfogása felépül és mely életének és munkás-
ságának szilárd alapköve, minden gondolatának 
középpontja."9 

Az emelkedettebb gondolkozásra a tanítónak 
feltétlenül szüksége van, mert mint szociális 
erőtényezőnek, hatást kell gyakorolnia a sok-
kal alacsonyabb szellemi nívón álló tömegekire. 
Viszont a tömegektől ő is fogad el hatásokat s 
bár a nép lelkét kutatnia, fürkésznie kell, fel 
kell vérteznie magát annak lehetősége ellen, 
hogy az ő szellemi színvonala alábbsülyedjen, 
mert egyenlőtlen" társaságban legtöbbször „a 
magasabb és finomabb lélek kerül alul". Ez 
ellen minden erővel küzdeni kell! 

5. Mély beesületérzés. Erkölcsi alapon álló 
embernek erkölcsi élete a becsületérzésben 
jegecesedik ki. Vita tárgyává sem tehető, hogy 
ennek bent kell foglaltatnia a tanítói lélekben 
is. A becsületet nélkülöző tanító pedagógiai 
képtelenség, az csak tanügyi alkalmazott lehet, 
de nem nevelésre hivatott tanító. 

A becsületérzés megnyilvánulásai — többek 
között — a munka tisztelete, megbecsülése és 
szeretete, az igazság szeretete, a feltétlen szava-
hihetőség, az adott szó és az eskü szentsége. 
Mindezeket fel kell lelnünk a tanítói lélekben. 
A becsületnek azonban öntudatosnak kell lenni: 
magáért a becsületért kell becsületesnek len-
nünk, mert ez adja meg a lelki élet harmóniá-
ját. Ilyen becsület az önérzetben nyer kifeje-
zést. Azonban nagyon vigyázzon a tanító, hogy 
ez önteltséggé ne fajuljon. 

6. Altalános és szakműveltség. Minden foglal-
kozás, hivatás szakképzettséget követel, nem 
kivétel ez alól a tanítói hivatás sem. Azonban 
a szakműveltségen kívül általános műveltségre 
is szükség van, mert tény az, hogy az előbbi 
egyoldalúvá teszi az embert. A tanítónak azon-
ban nem szabad egyoldalúnak lenni, mert hiva-
tásánál a nemzet különféle szükségleteire tekin-
tettel kell lennie. Az általános műveltség óvja 
meg a tanítót attól, hogy a hivatásával járó 
napi tevékenység ne váljék egyhangúvá, unal-

8 Mittner Zoltán: Az olasz tanítóképzők új tanterve. 
0 N. L. 1915. 18. ez. Quint: Az igazgató. 

mássá, ez képesíti arra, hogy más foglalkozást 
is figyelemmel kísérjen és mindazon tudomá-
nyokat, melyeknek eredményeit alkalmaznia 
kell hivatásának öntudatos teljesítésénél. Azon-
ban az általános és a szakműveltség nem nyer 
(mert nem is nyerhet) teljes befejezést a tanító-
képzőben.10 

7. Állandó önképzés és a haladásra való szaka-
datlan törekvés. Minden fejlődik: a technika, 
a különböző tudományok1 (tehát a pedagógia 
is!); fejlődik az értelem, az ízlés, az erkölcs, az 
egyének, a nemzetek igényei s ez a fejlődés 
maga a valóságos élet. Aki a fejlődésben elma-
rad, az nem leli meg az ideális és gyakorlati 
élet harmóniáját. A fejlődés a tanítóra is köte-
lező és pedig nemcsak a saját szempontjából, 
hanem a nemzet érdekében is. Említettük már, 
hogy az iskola politikum, tehát a tanítói hiva-
tásnak is alkalmazkodnia kell a nemzet szük-
ségleteihez. Ezekről a szükségletekről és ezek 
kielégítésének módjairól a tanítónak állandóan 
tájékozottnak kell lennie. Ezt pedig az általá-
nos és a szakműveltség fejlesztésével, állandó 
önképzéssel érheti el. 

8. A bajtársi érzés. Sajnos, a tanítói karban 
is él ősi átkunk, az érzelmi szétválás, itt is meg 
van „az a szomorú klimax, hogy a versenytárs-
ból hamarosan ellenség lesz". A tanítóknak nem 
szabad egymást idegenkedve tekinteni, nem 
szabad egymás sikereit irigyelni s ezekből saját 
kényelmeiket félteni. Be kell látnia a tanítói 
karnak, hogy egyes ember nem köthet le ma-
gának minden jogot, minden előnyt. Összetar-
tásra, kölcsönös buzdításra s közös munkára, 
közös munkaszellemre van szükség, hogy ezen 
egységes tanítói közszellem segítségével meg-
oldható legyen a nemzetnevelés nehéz kérdése. 
Kicsinyeskedéisre valló irigységnek, akadály-
gördítésnek, személyeskedésnek a tanítói kar-
ban helye nincs! Egymásban a tanítók ne ellen-
séges érzületű versenytársat, hanem azonos ér-
tékű munkát végző munkatársat lássanak, kik-
nek megértő szeretete a nemzetnevelés ügyének 
legnagyobb feszítőereje. Áll ez az igazgatókra 
is, akik megbízatásuk dacára továbbra is taní-
tók, akik nem feljebbvalók, nem elöljárók, ha-
nem „primus inter pares"-ek. Erre vonatkozó-
lag nagyon megszívlelendő tanácsok olvashatók 
a Néptanítók Lapja 1915. évi 18. számának a 
„Tanítók tanácsadója" című rovatában. 

9. A vallásos érzés. Legelőször kellett volna 
említeni, de szándékosan hagytuk utoljára. A 
valláserkölcsi alapot nélkülöző tanítót — peda-
gógiai értelemben — még gondolatban sem le-
het elképzelni. A tanítónak szüksége van a val-

10 Újabban egyesek nagyon hangoztatják a tanítók fő-
iskolai képzettségét. Ez volna tényleg az ideális állapot. 
Azonban ma még nem lehet keresztülvinni. T. i. ma is 
óriási a különbség a tömegek és a tanító lelki színvonala 
között Ez még nagyobb lenne a tanítók főiskolai képzé-
sekor — s félő, hogy ez a taní tó nem tudná a népet 
magához felemelni — éppen a nagy lelki távolság miatt-
Először tehát a nép, a tömegek lelki szintjét kell emel-
nünk s ennek bekövetkezése maga fogja követelni a 
tanítók főiskolai képzését. 
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lásosságra, hogy lelke összeköttetésben, függés-
ben és felelősséggel legyen egy felső, egyetlen 
hatalommal: az Istennel szemben. A tanítónak 
szüksége van a vallásosságra, mert: „győzedel-
messé teszi a mulandó és üres világélet felett, 
ellenállóvá teszi a bűn és a romlás ellen s fog-
lalkozásában érzi a maga, Istenhez ragaszkodó 
és Istennel eltöltött lelkét és annak értékét".11 

Az igazi mély vallásosság velejárója a vallás, 
erkölcs, hogy „ne csak több kenyér s nagyobb 
gazdagság, ne csak több gyár s jobb földek, ne 
csak több árú és több pénz legyen a világon, 
hanem mindenekelőtt jobb emberek, tehát több 
jóság, több jóindulat, több nemesérzés, több 
istenes1 jóakarat legyen köztünk"." 

* 

Az előadottakban vázolt fejlődésre kell töre-
kednie a tanítói karnak, de ebben az irányban 
kell termékenyítőleg hatnia a tanfelügyeletnek 
ÍS', csak ily irányú fejlődés eredményét fogja 
a társadalom nevében a szakminiszter hono-
rálni. 

A szünidőben foglalkozzunk ezen gondolatok-
kal s ezekkel induljunk el majd az új tanévben 
a tökéletesedés útján, hogy így idegződjön bele 
majd a köztudatba: a magyar tanító. 

A hazai tanügyi lapokból. 
A Nemzetnevelés f. évi 13. számának két első 

cikke a kántortanítók sérelmeinek orvoslását 
sürgeti. A „Tanítás és nevelés" című közlemény 
írója megállapítja, hogy a nemzetek között az 
az állam fogja az igazi haladás fáklyáját kezébe 
ragadni, amelynek nevelő, tanítótábora meg-
találja. mily arányban kell „összevegyíteni" e 
két hatóerőt (tudniillik a tanítást és a nevelést), 
hogy annak eredőjeként az emberiség földi ér-
telemben boldogítható legyem 

A Kisdednevelés f. évi 13. számának két első 
cikkét „Az újjáépítés és a kisdednevelés cím 
alatt Imre Sándor írta. — Nagy László Takátsné 
Eerényi Ilonáról, a magyar Montessori Máriá-
ról emlékezik meg és ismerteti módszerét. — 
Stelly Gizella a foglalkozási tervezetek készíté-
séről értekezik. — A lap többi részét a „Gyer-
mekdalok", „Irodalom", „Hírek" és „Egyesületi 
Élet" című rovatok teszik változatossá. 

A Szabolcsi Tanító f. évi 11. számának első 
cikkét Bökényi Dániel írta a vallásos szellem 
ápolásáról. — Értékes Vandora Jenő tisza-
ladány-nagyhomokostanyai állami tanítónak a 
Néptanítók Lapja pályázatán dicséretet nyert 
mintatanítása a magyar nemzeti zászlóról. — 
Munkácsi Antal ebben a számban fejezi be 
„Számoló-lap" cím alatt megjelent módszertani 
tanulmányát. 

A Tanítók Lapja f. évi júliusi száma vezető 
helyen Concha Győzőnek, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia másodelnökének Dobó Sándor-

11 ProMszka Ottokár: Az igazi mély vallásosság. 
12 Prohászka Ottokár: A vallásos erkölcs. 

hoz, mint a Wodiáner-díj nyerteséhez, intézett 
üdvözlő beszédét közli. — Feyér Sándor a ta-
nítóképzés reformjáról ír. — Különösen gazdag 
a lapnak a hírrovata. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Nép-
művelés f. évi 6. számának az önfegyelmezésről 
szóló vezércikkét Méhes Endre írta. — Netz 
Ferenc a községi társadalmi élet színvonalának 
emelésével foglalkozik dolgozatában. — A lap 
többi része nagyobbára egyesületi ügyeket tár-
gyal. 

A külföldi tanügyi lapokból. 
a) Angol lapokból. 

Ifjú szónokok megjutalmazása Amerikában. 
Nemirég tartottak Washingtonban egy ver-

senyt, melyen az ország középiskoláinak hét 
kiválasztott fia, illetőleg leánya mérkőzött há-
rom oly szónoki díjért, melyek közül a legna-
gyobb több mint kétszeresen felülmulta Oxford 
és Cambridge legszebb tanulmányi ösztön-
díjait. Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy az 
amerikai egyetemek nagy súlyt fektetnek a 
szabadelőadás gyakorlására, és nem bízzák azt, 
mint Angliában, kizárólag a különböző vita-
társulatokra, hanem főhelyet adnak neki a ren-
des főiskolai tanulmányok során. Az említett 
verseny is tanúskodik, hogy az iskolai hatósá-
gok mily élénken vesznek részt a kiképzés elő-
mozdításában. 

Három díjat tűztek ki 3500, 1000 és 500 dollár 
értékben a középiskolai szónokok részére, az 
Egyesült Államok alkotmányáról elhangzandó 
három legjobb szónoklatra. Az államot hét ke-
rületre osztották fel, melyek közül hat több 
államot foglalt magában. Columbia egyedül al-
kotta a hetedik kerületet. Mindegyik kerület-
ben hosszas előversenyeket tartottak a legjobb 
pályázók kikeresésére. 

Először minden iskola megállapította a saját 
bajnokát. A nagyobb iskolákban már például 
ez sem volt valami könnyű feladat. Az egyik-
ben például 8661 jelentkező közül kellett válasz-
tani. A következő lépés volt az elsőség eldön-
tése az egyes hatósági kerületekben s csak 
azután az előbb említett kerületekben. Ez 
utóbbi versenyek azután már óriási feltűnést 
keltettek. Oly nagy volt a köz érdeklődése, hogy 
helyenként kétszer is meg kellett ismételni a 
jelölteknek beszédeiket nagy közönség előtt. 
Legtöbb helyen a kerületek győztesei már helyi 
díjakat nyertek el s így ha a döntőben nem is 
jutottak ^ikerhez, egész szép jutalmakra tettek 
szert. Az egész versenyben összesen 13.281 kö-
zépiskola (high-school, tehát ami megfelel a mi 
felső 4 osztályunknak) vett részt, több mint egy 
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millió versenyzővel. Becslés alapján az egyes 
versenyek hallgatósága meghaladja a 12 mil-
liót. 

Ezen előversenyek győzteseiként öt fiú és két 
leány találkozott Washingtonban, június 6-án, 
az utolsó küzdelemre. Korra nézve mind-
annyian 16 és 18 év között voltak. Sokan óriási 
távolságról jöttek és barátaik, ismerőseik egész 
csoportja kísérte őket el erre az útra. Emellett 
az Egyesült-Államok egész társadalma képvisel-
tette magát. A washingtoni újságok rengeteg 
fényképet és életrajzokat hoztak a hét verseny-
zőről és részletes bírálatokat beszédmódjukról 
és stílusukról. Washington városa nagyban ün-
nepelte a fiatal látogatókat. Előző napon egy elő-
kelő klub adott tiszteletükre egy színházi es-
télyt, a verseny napján pedig ebéden látta ven-
dégül őket. Ezután az elnök és felesége fogadta 
az ifjakat, kiknek az utána következő felvonu- ! 
láson 1000 kadet adott díszőrséget. Az este le- j 
folytatott versenyek után a washingtoni ke- ! 
reskedelmi kamara tiszteletükre hatalmas ban-
kettet rendezett, és a programmot másnap egy 
egész napi autókörutazás fejezte be. 

Magán a versenyen, melyet a rendelkezésre 
álló legnagyobb helyiségben, a Memóriái Hall-
ban tartottak, az Egyesült Államok elnöke el-
nökölt. Rövid bevezető beszédében, kiemelte a 
versenyek, és az irántuk megnyilvánuló érdek-
lődés fokozásának fontosságát. Majd a hét ver-
senyző adta elő beszédét, melyek mindegyike 
legfeljebb 12 percig tarthatott. A bíráló bizott-
ság öt tagja a legfelső bíróságból (Bench és 
Supreme Court, mint nálunk a Tábla és Kúria) 
került ki, élükön Taftal. Az egész versenyt 
rádión továbbították szét az országba. 

Az első díjat, 3500 dollárt Don Tyler, Los 
Angeles küldötte nyerte el, ki hasonló verse-
nyeken már többször aratott sikert. Egy 
washingtoni leány lett a második, egy philadel-
phiai fiú a harmadik. 

Ha most már nem tekintjük azt a kérdést, 
hogy gyermekeknek ily mértékben való nyilvá-
nos szerepeltetése korai és esetleg káros lehet, 
meg kell állapítanunk, hogy az amerikai isko-
lák e téren óriási előnyben vannak az angolok 
felett. Már a legalacsonyabb oktatási fokon kü-
lönböző módszerekkel a gyermekek hatalmas 
nyelvi képességre tesznek szert. Ilymódon meg-
tanulnak egy tárggyal foglalkozni és egyúttal 
másokat a tárgynál tartani, melyek közül külö-
nösen az előbbi, bizony igen sok férfinek és nő- ! 
nek gyenge oldala. 

Hogy milyen szükséges volna az angol társa-
dalmi és közéletben a nagyobb beszédbeli kész-
ség, látjuk, ha csak azt tekintjük, hogy, míg 
papjaink legtöbbje is csak nagy keservesen 
úgy olvassa fel a beszédét. Nagyon sok baj 
származik onnan, hogy a hiba ismerői nem 

merik felemelni szavukat a megfelelő helyen és 
irtóznak mindennemű nyilvános szerepléstől. 
Pedig ma az az ember bírja az élet küzdelmei-
ben, ki ellenfelével szóval is meg tud mérkőzni. 

(„The Times Educational supplement." 
1924 június 28.) 

b) Francia lapokból. 
A történettanítás eredmenve az elemi iskolában. 
Sokan azon a véleményen vannak, hogy mi-

vel a történelemtanítás csak nagyon felületes 
és zavaros fogalmakat hagy hátra az elemi 
iskolát végzettek fejében, legjobb lenne ezt ezen 
iskolában egészen eltörölni. 

Hogy ez az elemi iskolai történelemtanítás 
eredménye megállapítható legyen, Francia-
országban vizsgálatot végeztek 20 fiún és 20 
leányon, kik 14—17-évesek voltak, akik az is-
métlőiskolába jöttek és kik 1—4 éve hagyták eí 
az elemi iskolát. 

A feltett kérdések effélék voltak: 
1. Mikor élt Jeanne d'Arc és mit tett? 
2. Ugyanaz Voltairról. 
3. Mikor és hol volt a valmy-i csata? Kik áll-

tak szemben? 
4. Mikor kiáltották ki a III. köztársaságot? 

Mily események után? 
5. Ki választja a köztársasági elnököt és 

mennyi időre? 

Külön kérdések. 
I. fiúknak: 

1. Mi a nantesi edictum, ki adta ki, ki vonta 
vissza ? 

2. Mikor élt Gambetta? Mit tett? 
II. leányoknak: 

1. Ki találta fel a könyvnyomtatást? 
2. Mikor építették Franciaországban az első 

vasutakat? 
A kérdések tehát a legfontosabb dolgokra vo-

natkoztak és különböző természetűek voltak. 
Felölelték a hadi, a politikai és művelődés-
történetet. 

Az eredmény a következő volt: 
fiú l e á n y 

jó feleletet adott 27-14 15 
megfelelő „ „ 27-08 25 
rossz „ „ 29-28 26-42 
számba se vehető „ „ 16-50 33-58 
Ezekből tehát a következők világlanak ki: 
1. A történelemtanítás a megvizsgáltak egy-

negyed részében elég pontos emlékeket hagyott. 
2. A leányok gyengébbek a történelemben, 

mint a fiúk. Ezt a tényt a hatóság is állandóan 
tapasztalja. Főleg a politikai és hadtörténeti 
nem érdekli a leányokat. A leányiskolákban 
főleg a művelődéstörténetet, a viselet, a szoká-
sok és erkölcsök történetét kellene tanítani. 

3. A tévedéseket három csoportba lehet osz-
tani: 1. Az évszámok és időpontok nem tudásav 
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2. összezavarása a dolgoknak, 3. meg nem értés-
ből fakadó tudatlanság. 

Milyen álláspontot foglaljanak el tehát a 
történelemtanítást illetőleg? 

Minden tanításnak kettős célja van. Pozitív 
ismereteket akar közölni, és fejleszteni akarja 
az ítéletet, a kritikai szellemet, finomítani az 
érzésvilágot. 

Ez a meg nem mérhető befolyás az, ami 
nevelő értéket ad az egyes tárgyaknak. Ha a 
történettanítás csak töredékes emlékeket hagy 
is a gyermek fejében, akkor, amikor tanítot-
ták, gondolatokat ós érzéseket kelthetett, meg-
eső dálatathatta a nagy embereket, a mult nagy 
alkotásait. Már ezért is hasznos tehát. Egyedül 
a történelem éreztetheti növendékeinkkel a 
polgárháborúk és a külső ellenséggel való har-
cok borzalmait, a háború keltette nyomorúsá-
got, csak az adhat némi fogalmat az anyagi, 
szellemi és erkölcsi haladásról, az emberi tö-
rekvésekről. Ez már elég ok arra, hogy tanítás-
tervünkben meghr<gyjuk. De más eredménnyel 
is jár a történettanítás. A növendékek egy-
negyedében ismereteket is hagy hátra. Tehát 
lehetséges a történettanítást a 10—13-éves gyer-
mekek szellemi fejlettségéhez alkalmazni. Nem 
azon gondolkozzunk, hogy tanítsuk-e egyálta-
lán, hanem inkább azon, hogyan kellene meg-
javítani tanítását. A történelemtanítás eltörlé-
sének az volna az eredménye, hogy a nép gyer-
mekeit az ő egyéni életük szűk keretei közé 
zárnók be, hogy a mult minden tanulságától, 
a jelen megítélésétől és a jövőbe vetett remény-
től megfosztanék őket. 

(Manuel Général de l'intruction primaire 
1924. jun. 7. 

A fogalmazás anyagának megválasztása az elemi 
iskolában. 

A fogalmazás tanításának egyik legnagyobb 
nehézsége az anyag megválasztásában rejlik. 
Ha ügyesek vagyunk a választásban, nagy 
eredményeket érhetünk el. 

Vannak tárgyak, melyek nekünk felnőttek-
nek nagyon egyszerűeknek, világosaknak, 
könnyűeknek látszanak és melyekkel a gyer-
mek semmire se megy, mert az ő érzés- és gon-
dolatvilága más, mint a miénk. 

Mindenekelőtt le kell mondanunk az általá-
nos tételekről. Mennél kisebbszerű a tárgy, 
annál értékesebb dolgozatot ír róla a gyermek. 
Fontos még az is, hogy ehhez a kisszerű tétel-
hez kedvet csináljunk a gyermeknek. Adjuk 
úgy fel a kérdést, hogy az kapja meg a gyere-
ket, legyen a tétel megfogalmazása egyszerű, 
gyerekes, sőt ha csak lehet, költői. Szóval alkal-
mazkodjunk újra a gyermek világához. Ébresz-
sziik fel benne az egyéniséget, a gyermeki 
őszinteséget, naivságot, a benyomások frissesé-
gét. Szabdítsuk öt fel minden kényszer alól, 
keltsünk benne bizalmat magunk iránt. 

A repülő légy, a katicabogár jó barátai a 
gyermeknek. Minden érdekli őt, ami mozog, ami 

él és minden untatja, ami mozdulatlan. Tehát 
ne a tolltartójáról írassunk dolgozatot, sem a 
vonalzójáról, hanem a kisebbfajta állatokról. 
Például: „A rózsafákon, a függőlámpán, a 
tintatartón, az ablak függönyein, mindenütt 
láttok legyeket. Kis fekete pontoknak látsza-
nak. Nézzétek meg őket közelről. Milyen szép 
az alakjuk és mennyi szín van rajtuk!" 

„A szitakötő. Kisasszonyoknak is nevezik 
őket (franciában), annyira finomak és köny-
nyűek. A szárnyaik kékek, zöldek, aranyosak, 
ezüstösek. írjátok le őket!" 

„A méhek és a dongók testvérgyerekek. Na-
gyon hasonlítanak egymáshoz. Írjátok le őket, 
de úgy, hogy kitűnjék, melyiket szeretitek." 

„A fehér lepkék táncolnak, röpködnek, a ká-
posztára szállnak. Írjatok róluk." 

Ha nem élőlényekről, hanem egyebekről ira-
tunk, válasszuk ki közülök a szépeket, a min-
dennapi élethez közel állókat. Írassuk le a 
szivárványt, a kemence tüzét, egy szép ká-
posztafejet. Vagy adjunk fel efféle tételeket. 

.; „Az útszélen hever egy rongyos, régi cipő. 
Mennyi minden jut az embernek eszébe róla. 
Mondjátok el a történetét." 

Mielőtt a gyermek legkedvesebb játékáról 
iratunk, kérdezzük ki őt. Mert ez a legkedve-
sebb játék aligha lesz a szép új baba, vagy a 
pompás vasút, hanem egy idétlen rongybaba, 
a gyermek saját alkotása, vagy egy hasáb 
fából alkotott tengeri hajó. Ha már most úgy 
adjuk fel a tételt: írjatok legkedvesebb játéko-
tokról, a gyermek nem ezekről a maga alkotta 
játékokról fog írni, akármennyire is a szívé-
hez nőttek, hanem a tőlünk csupa udvarias-
ságból elfogadott játékokról, a szép új babáról 
és a vasútról, és a dolgozat nem fog sokat 
érni. 

A gyermek sokkal jobban ismeri, mint mi, 
a virágzó sövényt, a forrást, a vízzel tele ár-
kot, a hegyoldalt virágaival, bogaraival, a 
gyermekeket, kik ide jönnek játszani, az em-
bereket, kik itt szoktak ülni. Szépen fogják le-
írni a holdfényt a mezőn, az erdei ösvényt, a 
zápor után kisütő napot. 

Az állati élet körébe tartozó dolgok közül 
nem alkalmas fogalmazási tárgyak az effélék: 
a legelő marha, a lovak szántás közben. Ezek 
ugyanis nagyobb arányú képek. Sokkal job-
ban tetszenek a gyerekeknek az efféle apró té-
telek: „A szántóföld egyik végétől a másikig 
hosszú, egyenes barázdát vágott az ekevas. 
Mondjátok, mit láttatok, mikor az ekét követ-
tétek?" 

„Hogy hívja a kis csirkéket a tyúk, mikor 
férget talál?' 

„A gazdasszony magot szór a tyúkoknak. 
Ezek mindenünnen előszaladnak." 

„A vigyázatlan pillangó a lámpa körül röp-
köd és megégeti a szárnyát." 

„Ráléptek a hangyabolyra. Micsoda ijede-
lem. A hangyák tojásaikat viszik, menekülni 
igyeksznek." 

Az emberi cselekedetek közül azokat válasz-
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szuk, amelyeket meglát és értékel is a gyer-
mek. 

„Egy utcasarkon lefújja a szél a kalapomat. 
A kalap gurul, gurul. Fejvesztetten szaladunk 
utána, hogy elérhessük." 

„Mariska ernyője alatt küzd a szél ellen. Ha 
esik is, el kell menni iskolába." 

„Egy kis gyerek beesett a sárba. Milyen 
piszkos! Hogy sír!" 

Általában véve az embereket igen szívesen 
rajzolják le a gyerekek, föltéve, hogy a gyer-
meki életben szereplő embereket Íratjuk le. 
Egész kis jelenetekké kerekítik néha ki ezeket 
a rajzokat. 

Az érzelmek köréből is választhatunk tétele-
ket. 

Őszinte, naiv érzelmeket kelthetünk föl a 
gyermekben, persze csak akkor, ha az ő ér-
zelmi világában maradunk. 

„Bátor vagy? Csak légy az. De féltél leg-
alább egyszer életedben. Mondd meg, mily kö-
rülmények közt? Mit éreztél, mit csináltál? 

„Bizonyára voltál már haragos. Mondd meg 
miért, mit csináltál, mikor mérges voltál, és 
utána?" 

„Sürgönyt kaptatok. Mindenki izgatott, mi-
előtt felbontjátok. Mit érzel te magad?" 

„Kivágtak egy fát, melyet nagyon szerettél. 
Oly sokszor játszottál az árnyékában, sőt a 
tetején is. Mire gondolsz, mikor előtted a föl-
dön a ledöntött fa?" 

Nagyon mulatságos még a meséknek pár-
beszédes alakban való átdolgozása is. 

Meséket hallgatni és hasonlókat alkotni nagy 
öröm a gyermekeknek. Félig munka ez, félig 
mulatság. Egy olvasmány elmondása, vagy a 
szemléltető oktatás útján tapasztaltakról való 
beszámolás, az iskola udvarán történtek el-
mesélése, egy árverés, vagy a kis testvér ke-
resztelésének lefolyása igen alkalmasak a 
gyermek tollára. 

A képzeletből merített tételek nagy veszedel-
met rejtenek magukban. Az ismeretlent nem 
lehet elképzelni. Tehát ne adjunk ilyen tétele-
ket: „Budavár bevétele." Vagy üres reproduk-
ció lesz belőle vagy lehetetlen alkotás. Ha azon-
ban meg tudjuk találni a módját, hogy a gyer-
mek világában maradjunk, adhatunk efféle té-
teleket is. Például: 

„A cukrászíiú elmeséli, hogyan ették meg a 
kutyák a tortát, melyet letett, hogy a többi 
gyerekekkel játszhassék az utcán." 

Vagy: „Jancsi ételt visz a kőtörőknek. Köz-
ben-közben csúszkál a befagyott pocsolyákon. 
A kosár leesik. Hogy fogadják Jancsit a kőtö-
rők? Mit mond ő nekik?" 

„Egy kis kéményseprő munkája végeztével 
veletek ozsonnázik és elmeséli történetét." 

„Egy autó elgázolt egy kis kutyát. Az autó 
tulajdonosa védekezik, a kutya nyöszörög, a 
közönség is beleszól a dologba." 

„Pali csónakba ül és henceg az ügyességé-
vel. Beesik a vízbe. Csurog róla a víz, nevetsé-
ges. El is bújik szégyenében." 

A gyermekkel magával is kerestethetünk fo-
galmazási tételeket. 

A gyermek játszva számol. Játszania kell 
akkor is, ha fogalmaz. Ne kívánjunk tőle el-
vont dolgokat, hanem élesszük játékkedvét. 
Szerepjátékokat is játszathatunk vele írás köz-
ben. Például: „Atyád helyett írj levelet a ház-
tulajdonosnak, a molnárnak, a fuvarosnak." Ha 
levelet iratunk a gyermekkel, várjunk alka-
lomra. Ne legyen az üres udvariassági levél, 
hanem fakadjon az életből, az eseményekből, 
történtekből. Például: „Jiücsa, aki a városban 
van, azt írja nővérének, hogy kalapot akar 
venni. Nővére rá akarja venni, hogy ne vesse 
le anyái viseletét." 

„Gyermekeket akarnak hozzánk hozni nya-
ralni. Írjunk kis társainknak, hogy örömmel 
várjuk őket." 

„A tűzvész elpusztított két házat a szomszéd 
faluban. Rendezzünk gyűjtést számukra és vi-
gasztaljuk meg őket." 

„Az öreg Anna néninek nincs semmije. ír-
junk a szeretetháznak, hogy vegyék fel őt." 

Van még egy tételfajta, melyet mesteri ke-
zekkel fog megoldani a gyermek: szívesen vi-
tatkozik ő érdeklődése körébe vágó dologról. A 
gyerekek szeretnek okoskodni. Hibául szokás 
ezt felróni nekik. De mi ezt a hibájukat hasz-
nunkra fordíthatjuk, ha efféle tételeket adunk 
nekik. 

„Elolvastuk a farkas és kutya történetét. 
Marci, te leszel a farkas, Laci, te a kutya. Vi-
tatkozzatok. Okoljátok meg tetteteket." 

„Ismeritek a gazdag hencegő és a szegény 
szégyenkező történetét. Melyiket szeretnétek 
barátotoknak?" 

„Pista, mondta legjobb barátod, már kétszer 
hazudtál nekem. Ha még egyszer hazudsz, meg-
haragszom. Érdekedben cselekedett-e barátod, 
vagy haragudni kell-e rá?" 

Miska így szólt: „Minek dolgozzam, atyám 
gazdag. Világosítsátok fel őt." 

„Két munkás vitatkozik a kocsmaajtóban. 
Az egyik be akar menni. A másik megakadá-
lyozza. Adjátok elő érveiket." 

„Józsi az úton heverő nagy követ elhengeríti. 
,Ostoba vagy' szól pajtása. Hogy felel neki 
Józsi?" 

„Egy veréb irigyli a tyúkokat. Testvére más-
nap figyelmezteti arra, hogy öli le a gazdasz-
szony a tyúkot. Hogy okoskodnak?" 

Tehát sok és változatos fogalmazási tárgy 
van tehát, A gyermek játszva megtanul gon-
dolkozni. Ha egyszer erre az iitra lépett, nem 
fog többé róla letérni. A gyermek egyik leg-
értékesebb hajlama is kielégiil az efféle tételek 
kidolgozásakor: a függetlenség szeretete. Ezt 
kell minél jobban kifejlesztenünk benne, anél-
kül, hogy szabadjára hagynók őt. Csak meg-
felelő vezetés kell, hogy jó mederbe tereljük 
és minél jobban kiaknázzuk a gyermek ezen 
alkotásvágyát. 

(Revue Pédagogique 1924. jan. R. Hamel.) 

Csonka Magyarország — nem ország. 
Egész Magyarország — mennyország. 
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H Í R E K . 

Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter nyilatkozata 
az új középiskolákról, a modern nyelvek tanításáról, a nép-

iskolai reformról és az egyetemekről. 
Abból az alkalomból, liogy Klebelsberg Kunó 

gróf kultuszminiszter nyilvánosságra hozta az 
új középiskolák tantervét, a Budapesti Hírlap 
tudósítója fölkereste a kultuszminisztert és fel-
világosítást kért legközelebbi kulturális pro-
grammjáról. Klebelsberg Kunó gróf kul-
tuszminiszter legutóbbi intézkedéseiről és ter-
veiről a következő fölöttébb érdekes nyilatko-
zatot tette: 

— Az őszi parlamenti kampányban szeret-
ném befejezni a középiskolai reformot és meg-
kezdem a népiskolai reformot. 

— Az új középiskolai törvény már életbe lé-
pett és a minap adtam ki a magyar gimnáziu-
mok, reálgimnáziumok és reáliskolák új tan-
tervét, melyek mindhárom iskolafajtának első 
osztályában már ez év szeptemberében életbe 
lépnek. A többi osztályban az új tanterv foko 
zatosan fog évről-évre érvénybe lépni, azzal az 
egyetlen kivétellel, hogy a reálgimnáziumok-
ban — és reálgimnáziummá alakul át a ma-
gyar középiskolák nagyobbik része — a néme-
ten felül kötelező második modern nyelv okta-
tása, mely a reálgimnáziumok tanterve szerint 
az ötödik osztályban kezdődik, görögpótló he-
lyett megkezdhető lesz mindazokban az isko-
lákban, ahol franciát, angolt, vagy olaszt kellő 
sikerrel tanítani képes tanár áll rendelkezésre. 
E szándékom megvalósításában rendkívül tá-
mogat a francia és olasz kormány, amelyek 
három francia, illetve három olasz középisko-
lai tanár kiküldését helyezték kilátásba és így 
több helyen abban a kellemes helyzetben le-
szek, hogy különösen a felső osztályokban a 
haladóknál a francia, illetve olasz nyelvet vér-
beli franciák és olaszok fogják tanítani, ami 
különösen a modern nyelveknél főképen a he-
lyes kiejtés szempontjából megbecsülhetetlen 
jelentőséggel bír. 

— Középiskolai reformomat mintegy bete-
tőzi a középiskolai tanárképzésre és képesítésre 
vonatkozó törvényjavaslatom, amelyet a nem-
zetgyűlés középiskolai bizottsága már elfoga-
dott és remélem, hogy a plénumban is október 
első heteiben letárgyalhatjuk. Csak e javaslat 
törvényerőre emelkedésével lesz középiskolai 
reformom teljes. 

— A reform parlamenti tárgyalása alkalmá-
val utalás történt arra, hogy miért nem köve-
tem a példáját Léon Bélard francia közokta-
tásügyi miniszternek, aki tantervében a latin 
és görög nyelvnek sokkal nagyobb teret nyi-
tott, mint az én javaslatom. Azóta Francia-
országban a harmadik kultuszminiszter van 
hivatalban és a jelenlegi miniszter nem tette 
magáévá Bélard reformját, úgy, hogy a közre-
bocsátott tanterv nem is fog életbelépni. Vi-

szont nem tagadom, őszinte örömmel látom, 
hogy az iskolafenntartók valósággal vetélked-
nek azért, hogy iskoláik reálgimnáziummá ala-
kulhassanak át, ami legerősebb bizonysága 
annak, hogy reformom valódi életszükségletet 
elégít ki, vagyis, hogy két modern nyelvet ta-
nító és a természettudományokra fokozottabb 
súlyt vető reálgimnázium típusra nálunk igen-
is szükség volt. 

— Minthogy sorát kell keríteni a dolgoknak, 
a középiskolai reform befejezésével jövök csak 
a népiskolai reformmal. Itt két egymást kö-
vető lépésre van szükség és pedig egy szerves 
nagy népiskolai reformra és ezt mintegy elő-
készítő, mondjuk, kisebb reformra. 

— Eötvös nagy alkotása, az 1868. évi 
XXVIII. t.-c., novellákkal már annyira át van 
szakítva, hogy alig van későbbi törvény által 
érintetlenül hagyott paragrafus s így már 
csak népiskolai jogunk áttekinthetősége szem-
pontjából is szükség van új, egységes népisko-
lai kódexre. Minthogy azonban a népiskolai 
közigazgatás szervezetének bele kell illeszked-
nie az általános közigazgatási szervezetbe, 
mindaddig időelőtti lenne új népiskolai tör-
vény alkotása, míg az általános közigazgatási 
reform, a törvényhatóságok és községek új 
szervezésének rendezése meg nincs; ez pedig 
a kultusztárca hatáskörén kívül esik. 

— Be kell tehát egyelőre érnem egy előze-
tes reformmal, amely felölelné úgy a minden-
napi tanKötelezettséget, mint a továbbképzést 
és a népkönyvtár ügyét. 

— Rettenetes kolonc az ország nagy sze-
génysége, amely a nagy alkotások előfeltéte-
lének, a pénznek a. hiányát jelenti. Azért csak 
óvatos lépést tehetek a nyolcosztályos minden-
napi elemi iskola felé. Tudjuk, hogy eddig a 
mindennapi tankötelezettség nálunk csak iiat 
évig tart. Javaslatom most megadná a jogot 
a községeknek, ideértve a városokat is, hogy 
önkormányzati hatáskörükben, vagyis ott, 
ahol a többség ezt jónak látja, a mindennapi 
tankötelezettséget hat évről nyolc évre emel-
hessék föl. A törvény tehát nem kényszerít, 
csak lehetőséget nyit meg. Azokban a közsé-
gekben, amelyek a mindennapi tankötelezett- ' 
séget hatról nyolc évre emelik föl, a tankötele-
zettségnek olykép kell majd eleget tenni, hogy 
négy elemi osztály elvégzése után a gyermek 
polgári iskolát látogat. Ha tehát valamely 
község kiterjeszti a tankötelezettség időtarta-
mát, akkor ezzel az elhatározásával egyben kö-
telezettséget vállal polgári iskola állítására, 
vagy ahol ilyen már lenne, annak olyan mér-
tékű fejlesztésére, hogy a 10-től 14 éves tan-
kötelesek befogadására képes legyen. Tíz évi 
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átmeneti időre megengedjük, hogy az így léte-
sítendő polgári iskolák két alsó osztályában 
elemi iskolai tanítók is taníthassanak, akik 
most a népiskola ötödik és hatodik osztályá-
ban egyébként is tanítanak. í gy nagyobb 
pénzügyi megterhelésről alig lesz szó. Pár év 
mnlva aztán már tovább lehet majd menni és 
általánosan kötelezővé lehet tenni a nyolcéves 
népoktatást és csak azt a jogot kell meghagyni 
a kultuszminiszternek, hogy a törpeközségek-
nek polgári iskola állítása alól fölmentést ad-
hasson. Erre szerencsétlen települési viszo-
nyaink következtében úgyszólván mindig szük-
ség lesz, mert Magyarország a törpeközségek 
hazája, ami az organizátort, laikus által nem 
is sejtett nehézségek elé állítja. Az olyan or-
szágban, ahol a községek lakossága gyakran 
ezer lélek alatt marad, ott nagyon nehéz ilyen 
csekélyszámú adózó vállára az általános köz-
igazgatás terhein kívül még a pap, az iskola, 
az orvos, a szülésznő stb. költségeit is rárakni. 

— A kultuszminisztérium egyévi munkája-
nak gyümölcse az őszre érik meg. Október el-
sejére egészen elkészül a pécsi egyetem is, úgy 
hogy most már az összes klinikák is beköltöz-
hetnek. Annak ellenére, hogy Debrecenben 
tervszerű új klinikai telepeket építettünk, 
mégis merem állítani, hogy az egyetem ott dé-
len a Mecsek alján egészében van olyan jól 
elhelyezve, mint a Hortobágy mellett. A pécsi 
egyetemtől a magyar magas kultúra érdeké-
ben sokat várok. 

— Időnkint hangokat hallottunk, hogy sok 
az egyetemünk. Csak a legnagyobb tájékozat-
lanságból fakadhat ez a felfogás. Ügy látszik 
kevesen tudják, hogy a nagy klinikai építke-
zésekig sok olyan medikus kapott orvosi dip-
lomát, aki műtéteket csak a tanterem pad-
sorainak negyedik vagy ötödik emeletéről lá-
tott, de számos műtétet maga nem végzett. 
Hogy ez annál a falusi orvosnál mit jelent, 
akinek gyorsan kell beavatkoznia és minden 
bajra külön specialistát nem hivathat, ezt nem 
szükséges bővebben magyarázni. Itt élet és 
halál kérdéséről van szó, amit mindenki saját 
magán igen könnyen tapasztalhat. Az orvos-
képzésnek négy egyetemre való decentralizá-
lására tehát égetően szükség van. 

A szorgalom-idő. 
I r t a : Váth János. 

Vasúton beszélgettünk tanítók. A szorgalmi 
idő volt napirenden, tehát mesterségbe vágó 
dolog. Ugyan, azt mondják a nem közénk va-
lók és nagyralátók, hogy a tanítás körébe tar-
tozó ügyek megbeszélésével előre is eláruljuk 
tanító voltunkat társaságban; talán szellemileg 
szűk világúnak tartanak bennünket ezért, de 
a tanuságtevés mellett az eszmecsere haszná-
val jár az alkalmi megbeszélés. 

A szorgalmi időről is sokféle a felfogás. A 
vadászó tanítók a nagy szünidő mellett kardos-
kodnak. A gazdálkodó tanítók is sokalják a 
tíz hónapot és szívesen lemondottak a kará- í 
csonyi, húsvéti szabadságról, eltiltották a ki- I 

sebb mértékben fellépő járványokat js, csak-
hogy a nyolc hónapjuk kerek legyen tanítás-
ban s a négy hónap vakáció ne rövidüljön 
meg, amelyhez 1921-ig az 1868. iskolatörvény 
szerint falun joguk is volt. Lógósai, kényel-
mesei meg minden állásnak voltak és lesznek 
is, így nem csoda, hogy egészen kikapcsolva 
a fenti típusokat, akadnak, akik a vakációt, 
magáért a szabad semmittevésért szeretnék 
nyújtani. Érvet pedig lehet találni minden el-
len és minden mellett. 

Ilyen érv, hogy a gyerek úgyse tanul otthon* 
hanem kint jár, lót-fut az utcán, mezőn, erdőn 
a jó idők beálltával. Középiskolákban, sőt szak-
és felsőbb iskolákban is, vidéki szülők kény-
telenek a nagy lakás és ellátási díjakat fizetni, 
mikor gyerekeik nem tanulnak, hanem élvezik 
a szabad levegőt. Az egyik le is szögezi, hogy 
ő se tanult, a saját gyermekei se tanultak má-
jus, június hónapban diákoskodásuk idején. 
Ezen nevettek a vígkedvűek, de voltak őszin-
ték, akik kifejezték, hogy ők a tanulóságukban, 
ahogy az életben is, a tíz, ha azzal nem ment, 
a húsz körmükkel ásták ki eredményeiket s 
bizony az üdítő májusi és júniusi reggeleken 
bevett ismétlések lettek náluk a tudás anyjává. 
Megrögzítették, beedzették a mindenfajta is-
kolában összezsúfolt tanítási anyagot, amelyet 
a tanár nem ért rá kellőkép feldolgozni az is-
kolában, a tanítvány nem győzte bevenni. Aka-
dályai voltak a hosszadalmas iskolai órák, az 
elhasznált levegőben való ülés, ami az ész tom-
pulására vezetett a megbénult vérkeringéssel 
együtt. Május, júniusban tárt ablakok mellett, 
sok levegőzés után az ismétlésekben lehetett 
pótolni sok, akaratlanul is elmulasztott dolgot 
és a tudat küszöbe alól a tudatba lehetett he-
lyezni sok lesülyedt képzetet, képzetsort. Is-
métlések, összefoglalások nélkül ott szunnyad-
tak volna örökké, vagy az alkalomig, amikor 
fölfrissülve, vagy teljesen feltámasztva életre 
nem hívták volna őket. Még ha az ületőnek 
nem is nyílott alkalma hogy ismételjen, vagy 
abból feleljen, a társai feleletéből felújúltak a 
tanultak. 

Ha szak- és középiskolában ilyen nagy ál-
dássá fokozódik az ismétlés, kétszeresen azzá 
lesz az elemi iskolában. Ugyan egyes tárgynak, 
mint a számtané, szinte minden órája az elő-
zőre épül s alkalmat nyújt a felújításra, a 
folytonos gyakorlásra, de a többi tárgynál is 
szükséges az összefoglalás a kerek- és rokon-
anyagokban. (Csak úgy találomra: természet-
rajznál a házi szárnyasok, házi emlősök, erdei, 
mezei ragadozók, rágcsálók; a tűz-, a vízere-
detű ásványok; földrajzból például északi or-
szágok, Közép-Európa, szomszéd államok stb.t 

Mi, akik öntudatosan a tanítói pályára ké-
szültünk, emlékszünk, hogy ezeken a sineken 
indultunk el hivatásunkra s az olyan ellen-
vetésekre egész könnyen megfelelünk, hogy 
falun a libák kikelése már megzavarja a teljes 
létszámot, a legeltetés pedig egyenesen felbo-
rítja az 1921. évi XXXI. t.-c. rendelkezéseit a. 
tízhónapos szorgalmi időkről. Néhány vádló oi-
dalvágás is szól azok ellen, akik az iskolai tör-
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vényeket készítik, olyan címen, hogy nem is-
merik a falut s a zöld asztalnál határoznak a 
virágzó mezők felől. Hát azon túl vagyunk, 
hogy a német iskolai törvényeket, rendelkezé-
seket másoljuk. Még az első népiskolai törvény 
is a Ratio Educationis figyelembevételével, az 
osztrák mintától elütően, más nyári szünetet 
osztott a városi iskolákban is; az 1921-es pedig 
a beiskolázás biztosítását tűzte ki célul s ahol 
megokoltnak látta, iskolai évmegrövidítést en-
gedélyeztet a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terrel. De ezen törvényes kereteken belül se ke-
rékkötő. A tanító és az alsófokú hatóság köny-
nyíthet, tágíthat a kereteken, hisz nem bilin-
csek azok, hanem vállvetett segítői a tanítónak. 
Gárdonyi Az én fcthtm bölcs és meleg tanítói 
szívre valló írásai között elmondja, hogy maga 
ment a libák mellé kifogott kis taníttványainak 
szülőihez. Rábeszélte őket, hogy engedjék be 
őket csak pár héten keresztül is, különben 
kárba vész egy egész iskolai év munkája: a 
betetőzés, az ismétlés hiányában. Ha a 68-as 
törvénnyel fenyegetőzik és kisbírót küld, bün-
tettet, hát az iskolaév után talán eléri — a 
büntetést, de biz' attól nem lesznek okosabbak 
tanítványai. A szociális érzék, az igazi tanítói 
szív átsegítenek ilyen ridegségeken, amelyek-
kel két hidat is föléget a tanító maga mögött. 
Első, hogy mire a törvény és a magyar köz-
igazgatás útján behajtatná a mulasztót, már 
régen behozhatatlan késések történtek; másod-
szor neheztelést, nem ritkán haragost szerzett 
magának. Okkal-móddal a tanfelügyelők „szi-
gorú megtorlását" enyhíteni lehet. Ilyen köny-
nyítés, hogy a falun nagyon szokásos ebéd-
vivésre a tanító előbb elengedi a kéretőzőket. 
A délelőtti órákat korábban s a délutániakat 
későbben kezdi ezek miatt. Így — másnál a 
körülmények szabják meg a mástermészetű 
engedményeket — eléri, hogy a törvény szi-
gorúságára apellálok folytonos panasza he-
lyett még az elemi iskola felsőbb tagozatai-
ban is szinte napról-napra a teljes létszámmal 
dicsekedhet. Pedig ég a munka a mezőkön s a 
tanító is készülhet nagy Péter-Páljára, a vizs-
gára. Ismételget, összefoglal, beedz, tudatossá 
tesz, nagy vonalat ád az apró részletezések he-
lyett. Ahol nagyon sürgős munkaidő kívánta, 
kért könnyítést, pár hetet a sürgős, halasztha-
tatlan időre. Az analfabétizmust jóformán 
hírből ismerő északi országokban is csak ki-
lenc hónap a szorgalmi idő, de a tél zordon-
sága késztette rá őket a megrövidítésre. Min-
ket az áldott anyaföld türelmetlensége. Nem 
augusztus, nem a tudattalanság. Az iskolaév 
nagy megbontása (négy hónappal) nehézsége-
ket szül: fegyelemben és feledést a tanultak-
ban. Higyjük, hogy az ismétlés a tudás anyja. 
Több év a katedrán, erről meggyőzött ben-
nünket. A kényelmesek is elhilietik, mi va-
gyunk az iskoláért s nem az iskola értünk, 
hogy exisztenciát biztosítson nekünk, akik 
másutt nem tudtak elhelyezkedni. Még a ki-
lenc-, sőt a tízhónapos szorgalmi idő mellett 
is irigyelt szép szabadsággal rendelkezünk. 
Ezt mindig úgy fogjuk föl, hogy az a tanít-

ványainkért van és nem értünk; bár becsüle-
tes munka után ránk fér, be kell vallanunk. 
Kapuzárási soraimat végzem bölcs Salamon-
nal: „A madár repülésre, az ember munkára 
teremtetett." 

Tudom, hogy kartársaim nagy hányada tart 
velem elveimben: „A munka a legszebb imád-
ság." 

Pályázat pedagógiai tétel 
kidolgozására. 

A Néptanítók Lapja szerkesztősége „A magyar 
zászló" címen hirdetett pályázatra beérkezett 
pályamunkák bíráló bizottságának jelentése 
alapján új pályázatot hirdet a következő 
pályatétel kidolgozására: 

Mit kell tenni a tanítónak úgy a nevelés, 
mint a tanítás terén az iskolába lépő gyermek 
korától annak betetőzéséig, — beleértve a 
Levente-egyesületben való működést is — az 
irányban, hogy a nemzeti lobogó eszménye 
érzés és tudatosság alapján maradandóan éljen 
minden magyar lelkében. 

A pályázóknak figyelmébe ajánljuk lapunk 
folyó évi 11—12. számában A magyar zászló c. 
korábban kitűzött pályamunkákról megjelent 
előadói jelentést. 

Pályadíj: 199.988 korona 
és a Néptanítók Lapjában közlésre kerülő 
pályamunka külön írói tiszteletdíja. 

A jeligés levéllel ellátott, idegen kézzel írott 
pályamunkák 1924. évi augusztus hó 31-ig kül-
dendők be a Néptanítók Lapja szerkesztőségébe, 
később vagy hiányosan érkező pályamunkák 
figyelembe nem vétetnek. 

Budapest, 1924. évi május hó. 
A Néptanítók Lapja szerkesztősége. 

Tanulmányi ösztöndíjak. 
A Nyugdíjas Közalkalmazottak Közgazda-

sági Szövetkezete pályázatot hirdetett tíz, 
egyenként egymillió koronás ösztöndíjra. A 
pályázati föltételek szerint az ösztöndíjakban 
nyugdíjas közalkalmazottaknak vagy ilyenek 
özvegyeinek közép- és főiskolában tanuló, ki-
tűnő előmenetelű, jó magaviseletű gyermekei 
részesíthetők. 

A Szövetkezet igazgatósága letárgyalta az 
ügyet és a következő kérelmezőknek adomá-
nyozta az egyenként egymillió koronás ösztön-
díjat: 

Bende István közgazd. egyetemi hallgató, 
Duronelly László gimnáziumi tanuló, 
Edvi-Illés Gyula bölcsészettanhallgató, 
Ifj. Kiss Elemér gimnáziumi tanuló, 
Morinecz Antal gimnáziumi tanuló, 
Noszlopi Mária polgári iskola tanuló, 
Papp Zoltán bölcsészettanhallgató, 
Phüippy Etelka gimnáziumi tanuló, 
Szlatinszky Valéria keresk. iskolai tanuló, 
Varga Zoltán iparművész növendéknek. 
Nevezettek utalványaikat és az összes kérel-

mezők becsatolt irataikat a Szövetkezet irodá-
jában (V, Falk Miksa-utca 9. sz.) naponként 
d. e. 10—12 óráig átvehetik. 
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A Néptanítók Lapjáért. 
— Adományok. Lajos Kálmán damonyai 

tanító 10.000 koronát, Kedzierszky Miksa 
(Bódvaszilas) 3200 koronát adott a Néptanítók 
Lapja előállítási költségeinek fedezésére. 

Körösi Henrik alapra 
1924 augusztus 15-ig befolyt adományok: 

5. Özv. Varga Lajosné ref. tanítónő 
Mór 15.000 kor. 

6. Farkas János Kelebia . . . . 55.000 „ 
Előbbi kimutatásunk szerint befolyt 610.000 „ 

Összesen 680.000 kor. 
azaz Hatszáznyolcvanezer korona. 

— A kormányzó és felesége meglátogatta a 
hercegprímást. Horthy Miklós kormányzó fele-
ségével együtt július 29-én, kedden d. u. meg-
látogatta Csernoch János bíbornok-hercegprí-
mást esztergomi rezidenciájában. A kormányzó 
és felesége több órai ottidőzés után, szívélyesen 
megköszönve a hercegprímás meleg vendég-
szeretetét, visszatért állandó nyári tartózkodó-
helyére, Gödöllőre. 

— Meghalt a dunántúli református püspök. 
Németh István dunántúli református püspök 
73 éves korában Székesfehérváron elhúnyt. Az 
agg egyházfő súlyos vesebajban szenvedett s 
előrehaladott kora, valamint legyöngült szer-
vezete megakadályozta, hogy betegségén ope-
ráció útján segíthessenek. 

— Az özvegy királyné meglátogatja Károly 
király sírját. Bécsen át kapjuk a hírt, hogy Zita 
királynénak nagy nehézségek árán sikerült 
megkapnia az angol vízumot, hogy Funchalba 
utazhassák, ahol férje sírját akarja megláto-
gatni. A királyné még ebben a hónapban Ma-
deirába érkezik. 

— Szily Kálmán meghalt. Szily Kálmán, az 
Akadémia volt főtitkára és jelenlegi könyv-
tárosa, a magyar tudományos élet legkiválóbb 
egyénisége, 86 éves korában a mult héten meg-
halt. Szily főként a nyelvtudománnyal foglal-
kozott és e téren szerzett kiváló érdemeket. 
Az akadémiai nyelvtudományi munkák ki-
adásának érdeme is az ő nevéhez fűződik. Ha-
lála nagy részvétet keltett a legszélesebb kö-
rökben. 

— Czirfusz Vince ihászi állami tanító ünne-
peltetése. Az ihászi gazdaság eddig az állam 
bérlete volt, a bérlet ideje letelvén, tulajdo-
nosa azt házikezelésbe vette. Ez alkalommal 
a kultuszminiszter elismerő okiratot küldött 
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FENYVES! MENYHÉRT 
Budapest, IX. Ráday-utca 5. (Kálvin.-tér mellett) 

Czirfusz Vince tanítónak, amelyben 23 évi 
odaadó, becsületes, példás tanítói és társa-
dalmi működését jutalmazta. 

Az okirat átadása ünnepség keretében tör-
tént, amely csendes szentmisével kezdődött. A 
gondnokság díszülésén dr. Veszelly Tibor föld-
birtokos elnökölt, ismertetve az összejövetel 
célját. Utána Szokolszky Rezsőd Veszprém 
vármegye kir. tanfelügyelője a tanítóság 
nemzetmentő feladatát vázolta és lelkes örö-
mének adott kifejezést, hogy az ünnepelt ezen 
tekintetben méltóan állotta meg helyét 23 évi 
helybeli működése alatt, majd felolvasta az 
elismerő okiratot és a jelenlevők éljenzése kö-
zött átnyújtotta. 

Felszólalt még, bensőséges szavakkal üdvö-
zölve Czirfusz Vincét, dr. Magyary Károly, 
Veszprém vármegye főispánja, Kórossy Albert 
ezredes, Varga József marcaltői plébános és 
Grátzer János, a járási tanítói kör elnöke. 

Czirfusz Vince átgondolt, szép beszéd kísé-
retében köszönte meg az elismerést és a ki-
tüntető ünnepeltetést. 

— Népművelési előadókat képező tanfolyam 
Xiskúnfélegyházán. Gróf Klebelsberg Kunó 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
népművelés terén való működésre hivatottsá-
got érző magyar tanítók részére tanfolyamot 
rendeztetett Kiskúnfélegyházán. Az irányítást 
dr. Pogány Frigyes li. államtitkár vette a ke-
zébe, aki a tanfolyam megszervezésének mun-
kájával dr. Nevelős Gyula miniszteri tanácsost 
bízta meg, kinek neve nem új a népművelés 

| terén. Ügyszeretetében méltó segítő társa volt 
Fekete József tanár, ök válogatták ki nagy 
szakéretlemmel a tanfolyam előadóit, ők állí-
tották össze az előadások tételeit, tárgyköreit 
s hívták be hallgatókul azokat a tanítókat, 
kikben megvolt a garancia arra, hogy köte-
lességtudásuknál és rátermettségüknél fogva 
az otthonmaradó kartársakkal megismerte-
tik a népművelést. A berendelt hallgatók 
száma 56 volt. A tanfolyam 14 napig tartott. 
Az előadási órák száma 60 volt. 

A tanfolyam vezetését Rónai Sándor, a ta-
nítóképző-intézet igazgatója látta el, akinek 
előzékenysége, figyelme, példás irányítása s 
kiváló vezetése minden dicséretet megérdemel. 
Segítőtársa volt a vezetésben Tantó József 
népművelési titkár. Előadók voltak: dr. Hel-
ler Farkas műegyetemi tanár, dr. Bodor An-
tal, dr. Juba Adolf, dr. Fodor Ferenc egyet, 
m. tanárok, Bene Lajos kir. tanfelügyelő, Tantó 
József népműv. titkár, dr. Bíró László ügy-
véd, Móczár Miklós és Zsadányi Nagy Árpád 
tanárok és végül Bokor József, a Többterme-
lési Liga igazgatója. 

A tanfolyam tartama alatt a hallgatók ott 
helyben és a vidéken több tanulmányi kirán-
dulást. tettek az órákon kívül, hol mindenütt 
szakszerű előadásokat kaptak. 

A tanfolyam 20-án ért véget. Rónai Sándor 
igazgató igen tartalmas beszédben ismertette 
a tanfolyam működését s kérte fel dr. Pro-
hászka Ottokár püspököt előadásának meg-
tartására. Az egyházfejedelem új eszmékben 
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gazdag, gondolatokban és szónoki kidolgozás-
ban fenséges beszédet tartott „a vallás és kul-
túra viszonyáról", hangoztatván azt, hogy Ma-
gyarországot csak keresztény erkölcsben ne-
velkedett, faji öntudatra eszmélt nemzedék 
teheti naggyá. 

A bezáró ünnepélyen megjelentek: dr. Po-
gány Frigyes h. államtitkár, dr. Húszba Ernő 
min. tanácsos és a tanítóképző tornatermét 
zsúfolásig megtöltő városi előkelőségek. A 
hallgatók nevében Solymos János igazgató 
mondott köszönetet Prohászka püspöknek, dr. 
Pogány h. államtitkárnak és dr. Huszka min. 
tanácsosnak. A befejezés alkalmából távirat-
ban üdvözölték a kultuszminisztert, s levél út-
ján dr. Nevelős Gyula min. tanácsost. Külön 
ünnepelték Tantó József népműv. titkárt, ki 
minden percét a hallgatóknak szentelte. Az 
impozáns ünnepséget dr. Pogány Frigyes h. 
államtitkár lelkekbe markoló' magvas szavai 
zárták be, mely után kiosztották a bizonyít-
ványokat. Sz. A. 

— Tanítói jubileum. A biharkeresztesi róm. 
kath. iskolaszék f. évi július 30-án tartott 
ülése alkalmával Léki Kornél plébános, isko-
laszéki elnök a legmelegebb szavakkal üdvö-
zölte a hitközség negyven év óta működő ér-
demes tanítóját, Petrásovits Jánost s átadta 
neki az apostoli kormányzói helynökség el-
ismerő okiratát. 

— Középiskolát végzettek egyéves kereske-
delmi szaktanfolyama, Budapest, "VIII, Vas-
uíca 9. sz., amelyet Budapest székesfőváros kö-
zönsége tart fenn, hogy olyan férfiaknak és 
nőknek, akik a középiskolai érettségi vizsgála-
tot letették, vagy katonai tisztiképző- vagy 
tanítónőképző intézetet végezték, egy év alatt 
lehetőleg alapos kereskedelmi szakképzést 
nyújtson, amellyel kereskedelmi gyakorlati ke-
nyérkereseti pályára léphetnek. A fölvételt a 
szaktanfolyam igazgatóságához címzett folya-
modványban mielőbb kell kérni, mert a szak-
tanfolyamra legföljebb 120 rendes hallgató vé-
tetik föl. A beirási és tandíj összege az egész 
iskolaévre a következő: Székesfővárosi köz-
tisztviselő gyermeke 58 arany korona. Vidéki 
köztisztviselő gyermeke 116 arany korona. Szé-
kesfővárosi polgár gyermeke 116 arany ko-
rona. Vidéki polgár gyermeke 232 arany ko-
rona. A tandíj fele szeptemberben, a másik 
fele februárban fizetendő. A kérvényhez a szü-
letési anyakönyvi kivonat és érettségi bizo-
nyítvány csatolandó. A tanítás szeptember 4-én 
reggel 8 órakor kezdődik. 

— Evangélikus egyházkerületi közgyűlés. A 
dunjáninnleni ág. hitv. evang. egyházkerület 
augusztus 5—7-ig tartotta Salgótarjánban évi 
rendes közgyűlését, amelyen megjelentek: Kiss 
István püspök és lándori Kéler Zoltán dr. 
egyházkerületi felügyelő, kik 5-én érkeztek 
meg Salgótarjánba, hol az állomáson ünnepie-
sen fogadták őket. Délután a püspök és a fel-
ügyelő a város tisztelgő küldöttségeit fogadta. 
6-án a bizottsági ülések után vallásos este 
volt, amelyen Gsengődy Lajos dr. tartott elő-
adást az új embertípusról. 7-én reggel a temp-

lomban a gyámintézeti közgyűlés keretében 
Wenk Károly szószéki funkciója után iktatta 
be Kéler Zoltán dr. Laszkáry Gyula romhányi 
földbirtokost a gyámintézet elnöki tisztébe, 
aki közvetlen, meleg szavakkal foglalta el hi-
vatalát. Laszkáry Gyula beiktatásának emlé-
kére 3,000.000 koronás alapítványt létesített a 
gyámintézet javára. — Ezután megkezdődött 
az egyházkerületi közgyűlés, amelyen Kéler 
Zoltán dr. megnyitó beszédében rámutatott 
arra, hogy a csonka magyar egyház megcson-
kított egyházkerülete törhetetlen magabízó 
hittel tekint át Salgótarján nemzeti végvárá-
ból a gúnyhatárokon. Az aktuális egyházi pro-
blémákat eredeti és új megvilágításban tár-
gyaló beszéde után Kiss István püspök ter-
jesztette elő évi püspöki jelentését, amelynek 
során rámutatott az egyházkerület belső éle-
tére, különösen a missziók ügyének előrehala-
dására, amelyek során a kisternyei misszió-
lelkészi állomás megalakulhatott és Limbacher 
Zoltán lelkésszel betöltést is nyert. Ezután az 
aktuális egyházkerületi ügyek tárgyalása kö-
vetkezett, amelyekből az 1848. évi XX. tör-
vénycikk földbirtokreformmal kapcsolatos 
végrehajtása volt a legkiemelkedőbb mozzanat. 
A közgyűlés befejeztével díszebéd volt. 

— Pest vármegye kir. tanfelügyelősége tu-
datja, hogy f. é. július hó 19-én a IV, Egye-
tem-tér 5. sz. a. bérelt helyiségekből V., Szalay-
utca 10—14, II. em. 1—6. sz. alá költözött. 

— Iskolatársak találkozója. Alulírott föl-
kérem a velem együtt Somogycsurgón, 1889-ben 
képesítőzött, vagy velünk időközben járt ta-
nulótársaimat, hogy a mielőbbi találkozás elő-
készítése céljából címüket s a találkozás idő-
pontját körülbelül meghatározó ajánlásukat 
hozzák mielőbb tudomásomra. Gál István ref. 
igazgató-tanító, Rinyaszentkirály (Somogy m.). 
— Értesítem osztálytársaimat, kik a szegedi kir. 
kath. tanítóképzőben 1919-ben végeztek, hogy 
ötéves találkozónkat — tekintettel a megszállott 
területeken tartózkodó társainkra — elhalasz-
tottuk s találkozónkat 1929. évben tartjuk meg. 
Farkas János tanító, Kelebia. 

— ífalálozások. Romzsa János ny. áll. el. isk. 
igazgató 73 éves korában f. évi június 25-én 
Nagykörűben elhalálozott. A megboldogult 40 
évi szolgálat után nyugalomba vonult a koro-
nás arany érdemkereszttel kitüntetve. Tagja 
volt a községi képviselőtestületnek és alelnöke 
az állami iskolai gondnokságnak. Temetése 
június 27-én volt mély részvét mellett. 

A váci róm. kath. iskolaszék és tantestület 
mély fájdalomtól megrendült lélekkel, de a 
Mindenható bölcs végzésében megnyugodva 
tudatják, hogy Somogyi Endre váci alsóvárosi 
róm. kath. kántortanító július hó 20-án, életé-
nek 43-ik, áldásos tanítói működésének 22-ik 
évében csendesen elhúnyt. 

A Kecskeméti Községi Tanítótestület mély 
megilletődéssel és fájdalmas szívvel jelenti, 
hogy szeretett és nagyrabecsült kartársa, Zsig-
mond Ferenc községi tanító folyó hó 9-én éle-
tének 49. évében, hosszú szenvedés után csen-
desen elhúnyt. 
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Egyesületi élet. 
Pályatétel. A Vasvármegyei Altalános Ta-

nító-Egyesület a következő pályatétel kidolgo-
zására hirdet pályázatot: „Nemzetnevelésünk 
a faji erkölcs szolgálatában". Első díj 200.000 
korona, második díj 150.000 korona, harmadik 
díj 100.000 korona. — A jeligés levelekkel ellá-
tott pályamunkák 1824. évi november hó 1-éig 
Deák István egyesületi elnök, Szombathely, 
I. kerületi községi elemi iskolai igazgató cí-
mére küldendők. — A pályázatban csak az 
egyesület tagjai vehetnek részt. 

A „Balassagyarmat-Szécsényí Tanítói Kör" 
1924. évi június 21-én tartotta évi rendes köz-
gyűlését Balassagyarmaton, a városháza ta-
nácstermében. A tanítóságon kívül jelen vol-
tak: dr. Vistnovsthy Rezső kir. tanfelügyelő, 
Fayl Gyula polgármester, Jeszensthy Kálmán 
pápai prelátus, dr. Bogdán Aladár kórházi fő-
orvos, egészségügyi főtanácsos, Kardos Gyula 
és Zeman Mihály ev. lelkészek. A közgyűlést 
Kapós István elnök üdvözlő szavai nyitották 
meg, melynek végeztével lelkesedéssel hívta 
fel a tanítóságot az önzetlen és kitartó mun-
kára. Ugyanekkor bejelentette, hogy az egye-
temes tanítói gyűléshez fűzött reményekből ke-
vés kívánság teljesült. A tanítóknak csak 
10 százaléka előtt nyitották meg a VII. fizetési 
osztály 3. fokozatát. A kántartanítói állásokat 
lepontozták ugyan, de ezzel a bajt csak fokoz-
ták, mivel a legnagyobb részét a kántortaní-
tóknak jövedelemében megcsonkították. A ta-
nítóság tömörüljön tehát zárt sorokba! Egye-
sülésben rejlik az erő. Küzdenünk kell első 
sorban a nemzet jogaiért, Istenért, Hazáért, de 
ugyanakkor szabad és kell küzdenünk saját jo-
gainkért is. — Az elnöki megnyitó beszédet 
Vrabely István igazgató-tanító „Lélektani tar-
lózások a népiskolában" című, mély gondola-
tokban gazdag előadása követte. Dr. Bogdán 
Aladár kórházi főorvos úr „Népiskola a tüdő-
vész elleni küzdelemben" címmel tartott szép 
előadást. Stampay Miklós, a vármegyei tanító-
egyesület elnöke a „Gárdonyi Irodalmi Társa-
ságról" tartott előadást. Vázolta megrázó sza-
vakkal az ország jelenlegi siralmas helyzetét. 
A magyar iskolát és tanítóságot tartja azon 
pillérnek, melyre a nemzet fölépülhet. A hiva-
tása mgasalatán álló iskolát és tanítóságot 
tudja csak értékelni. Ezen az ösvényen halad 
a „Gárdonyi Irodalmi Társaság" is, mely egybe-
gyűjtve a tanítóság lelki és szellemi kincseit — 
azoknak nevelő, oktató erejét beállítja a nem-
zet szolgálatába. A társaság által kiadott Képes 
Kis Lapot, Magyar Családot mindenki szíves 
pártfogásába ajánlja. Mindkét lap a tanítóságé, 
ezért kell azokat a tanítóságnak különösen párt-
fogolni. Mint egyesületi elnök, szeretettel kéri 
és figyelmezteti a tanítóságot a komoly mun-
kára, és az Eötvös-alap által kiadott részvé-
nyek jegyzésére. Majd dr. Vissnovszky Rezső 
kir. tanfelügyelő úr s az összes jelenlevők lel-
kesedéssel fogadták el Kapós István elnöknek 
a Balassagyarmaton fölépítendő „Tanítók 

Háza'' érdekében előterjesztett javaslatát. Tan-
felügyelő úr bejelentette, hogy erre vonatkozó 
tervzetét már elkészítette, melyért a tanítóság 
hálatelt szívvel adózott. A szokásos pénztári: 
jelentések meghallgatása után a gyűlés a 
,JJimnusz" eléneklésével véget ért. S. B. 

Békésvármegyei Általános Tanító Egyesület 
július hó 3-án tartotta Békésen ez évi közgyű-
lését. Farhas Gyula elnöki megnyitójában a 
Haza újraépítésénél a tanítóság munkáját is-
mertette, majd meleg szavakkal üdvözölte 
Szenthereszty Tivadar kir. tanfelügyelőt, a 
helyi hatóságokat és a szép számban megjelent 
érdeklődő közönséget. Szenthereszty Tivadar 
kir. tanfelügyelő, majd a hatóságok képvisele-
tében Moldován Jáno* főszolgabíró adtak ki-
fejezést a tanítóság iránt érzett rokonszenvük-
nek. A főjegyzői jelentés tudomásulvétele 
után Péterfy Sándor alelnök tartott értékes 
felolvasást „A tanítók egyesületi tevékenysége 
és a Tanító-szövetség" címen. A pénztári je-
lentések után Tantó József ismertette lelkes 
szavakkal a Gárdonyi Géza Irodalmi Társasá-
got és kérte a tanítóság támogatását A tiszti-
kar kiegészítése után a gyűlés lelkes hangulat-
ban véget ért. — A közgyűlést megelőzőleg a 
békési községi gazdasági és elemi iskola tan-

I testületéből alakult rendező-bizottság úgy er-
kölcsi, mint anyagi tekintetben jól sikerült 
gyermekelőadást tartott, melynek tiszta jöve-
delméből egy milliót az Eötvös-alapnál tett 
szobaalapítványuk gyarapítására, egy milliót 
a tanítók „Szövetségháza"-alapra adományoz-
tak, egy millió értékben jegyeztek „Kalász"-
részvényt, 200.000 koronát a Gárdonyi Géza 
Irodalmi Társaságnak és 100.000 koronát adtak 
a Kisdednevelők Országos Egyesületének. 

Irodalom. 
A budapesti tankeriilet 5. számú értesítője. 

1923—24. 
Közzétette dr. Pintér Jenő, bpest i tanker . kir . főigazgató. 

Értékes és erős munkáról ad beszámolót az e 
címen megjelent füzet. Ha a harminchét ma-
gyar középiskola tükörképét nézzük, látjuk, 
hogy a tankerületben a tanév elején volt 18.039 
tanuló, a tanév végén 17.592 tanuló. A csök-
kenés mindössze 2:5%. A legnépesebb volt a 
Madách Imre főgimnázium. 

A 17.592 nyilvános tanuló közül gimnázium-
ba járt: 9460, reáliskolába: 3684, leányközép-
iskolába: 4448 tanuló. A magántanulók száma 
a fiúközépiskolában: 1158, a leányközépiskolá-
ban: 376; összesen 1534 magántanuló. A tanul-
mányi eredményt még nem tudjuk, mert az 
értesítő az eredmények lezárása és azoknak 
feldolgozása előtt jelent meg. 

Az elmúlt tanévben a budapesti középiskolák 
tanulói a második tanulmányi versenyben vet-
tek részt, összesen 32 budapesti középiskola 
küldötte el a versenyekre legkiválóbb VIII. 
osztályos növendékeit. Dolgozott 358 versenyző 
és pedig 265 fiú és 93 leány. 
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A bíráló-bizottság minden egyes versenyen 
4 jutalmat adott az érdem sorrendjében. Mivel 
1 tanuló 2 versenyen is győzött, összesen 31 
tanuló és pedig 29 fiú és 2 leány vette át a 
jutalmul adott művészi okleveleket azon a ma-
radandó emlékű ifjúsági ünnepélyen, melyet 
nagyszámú és előkelő közönség előtt, tudomá-
nyos és szellemi életünk színe-javának jelen-
létében tartottak április 7-én a kegyesrendi 
főgimnáziumban. 

Üjítás volt az idén, hogy a versenyzők név-
telenül, jeligés levélkékkel dolgoztak s hogy 
az egyes intézetek háziversenyek alapján sze-
melték ki a kiküldendő növendékeket. A ver-
senyzők úgyszólván kivétel nélkül dicséretes 
buzgalommal mélyedtek bele a római császár-
ság történetének minden szakaszába. A jutal-
mazott dolgozatokban mutatkozó készültség 
felülmúlta a várakozást. De még azoknál a ta-
nulóknál is kiknek nem sikerült jutalmat haza-
yinniök, kétségen kívül értékes és maradandó 
haszonnal járt az az idő, melyet a versenyre 
való előkészülésre fordítottak. 

A budapesti és vidéki középiskolák egyesí-
tett tanulmányi versenyét május 29-én tar-
totta meg dr. Pintér főigazgató. A budapesti 
iskolák győztes tanulóin kívül 19 vidéki inté-
zet 56 növendéke versenyzett. 

A vidék középiskolái ezúttal is háziverseny 
alapján küldték el legjelesebb VIII. osztályos 
növendékeiket. 

Az eddigi országos középiskolai tanulmányi 
versenyeken tehát a mult évi és az idei szel-
lemi mérkőzésen, a győztes iskoláknak a ki-
vívott egységek száma szerint való érdemsora 
a következő: 

1. Budapesti kegyesrendi katholikus főgim-
názium (20 egység)) 

2. Nagykanizsai kegyesrendi katholikus fő-
gimnázium (12 egység). 

3. Budapesti evangélikus főgimnázium (10 
egység). 

4. Egri cisztereirendi katholikus főgimná-
zium (9 egység). 

5. Keszthelyi premontrei katholikus főgim-
názium (9 egység). 

6. Váci kegyesrendi katholikus főgimnázium 
(8 egység). 

7. Budapesti állami Szent István-főgimná-
zium (8 egység), stb. 

A budapesti iskolák eddig 80 egységet, a vi-
déki iskolák 70 egységet érdemeltek ki. — Szá-
zalékban: budapesti 53%, vidéki 47%. 

A budapesti verseny győztesei és a tankerület 
feltűnően kiváló VIII. osztályos tanulói szá-
mára — összesen 77 ifjú okulására, — két hó-
napig tartó tanfolyamot rendezett dr. Pintér 
Jenő tankerületi főigazgató, ki hazafias köte-
lességekre, magyar világszemléletre, társadal-
mi magatartásra és a tudományos munka mód-
szerére tanította az ifjakat; Madzsar Imre 
szakfelügyelő pedig vetített képes előadásokat 
tartott számukra a művészetek fejlődésóról és 
Budapest történetéről. Nemes adományozók 
azt is lehetővé tették, hogy a tanfolyam hall-
gatói közül öt szegényebb sorsú tanulót össze-

sen IVJ millió korona segélyben részesíttettek. 
A tehetséges ifjaknak ez a tanfolyama mind a 
két részvevő fél számára emlékezetes tanulsá-
gokkal záródott. 

Az országos középiskolai tanulmányi verse-
nyekkel egyidejűleg folyt le a harmadik orszá-
gos diák-dalosverseny. 22 iskola — 2 budapesti 
és 20 vidéki intézet — mérkőzött egymással 
a fővárosi Vigadó nagytermében. A verseny 
a mai középiskolai énektanítás magas szín-
vonaláról kétségtelen bizonyságot tesz. 

Az ifjúsági sport körében Krompaszky 
Miksa tankerületi király főigazgató és Sulyok 
János szakfelügyelő lelkes irányítása mellett 
a Budapesti Középiskolai Atlétikai Club ver-
senyeinek egész sorozata zajlott le. Az ifjúsági 
atléták a BKAC versenyein kívül a jelentős 
diadalok tekintélyes számát aratták egye-
bütt is. 

A tanulmányi versenyek, dalosversenyek és 
atlétikai versenyek egyesítésének eszméje a 
jövő egyik törekvése. 

Bár sokszor emlegetik nemzetünk történeti 
szellemét, sokszor dicsérik kegyeletes érzékét a 
mult iránt, a valóság ténye mégis reácáfol erre 
az állításra; hisz nemzeti királyaink közül is 
egyedül III. Béla holttestét őrizzük. Kiváló-
ságaink sírjai pedig elfeledten pusztulnak. 
Ezen a mulasztáson segít Pintér főigazgató, a 
középiskolai tanulóifjúság bevonásával, mert 
elhúnyt nagyjaink sírjai rendszeres ápolása 
ma már egy-egy intézet tanulóinak feladata. 
A gondozásba vett sírok jegyzéke nyomtatás-
ban fog megjelenni a Magyar Cserkész Köny-
vei című füzetes vállalatban. Ezzel közönsé-
günk, nagyvároshoz méltóan, megfelelő tájé-
koztatót fog kapni temetőink nevezetességei-
ről. Nagyjainkról való eme nemes megemléke-
zés, az ifjúság történeti és irodalmi ismeretei-
nek ébrentartására és az érdemek megbecsülé-
sének fokozására szolgál. A középiskolák ta-
nulói a cserkészcsapatok bevonásával minden 
egyes iskolában bizottságot alakítottak az el-
hanyagolt sírok gondozására. A jövőben gyűj-
tés útján fedezik a sírok rendbentartását, ön-
tözését, virággal való díszítését. Halottak nap-
ján, vagy pedig valamelyik közelebbi napon, 
kivonulnak a temetőbe és megemlékeznek ha-
lottaikról. Ugyanezen a napon az ifjúsági kö-
rök emlékünnepet tartanak. De megvannak 
minden iskolának a maga családi halottai is: 
az egykor ott működő vagy onnan más munka-
körbe kerülő tanárok, igazgatók ós intézeti jó-
tevők. • 

Vékony ugyan a beszámoló füzet, de annál 
többet olvashatunk ki belőle. A székesfővárosi 
tankerület középiskoláit egy új vágányon lát-
juk, határozott haladással, dr. Pintér Jenő fő-
igazgató erős kezének és egyéniségének kiváló 
nevelő irányításával, mert az elmúlt tanévek 
nehézségeire visszatekintve, örömmel állapít-
ható meg, hogy a tankerület 37 magyar közép-
iskolája a legjobb nemzetnevelő úton halad. 

(Dr. L. D.} 
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Tanítók tanácsadója. 
Schönberger S„ Szentgotthárd. Az új nyug-

díjtörvény végrehajtási utasításának megjele-
néséig érdemleges választ nem adhatunk. 

Istók L., Edelény. A kívánt dolgot lapunk 
mult számában közöltük. 

Káta J. Sellye. Ismét megsürgettük, tárgya-
lás alatt áll, legyen még egy kis türelemmel, 
megígérték, hogy rövidesen elintézik. Száma: 
23.954/924. 

Perényi G. Dobó. Értékegységének ügye 
20.879/1924. számi alatt elintézést nyert. A vonat-
kozó miniszteri rendeletet rövidesen kézhez 
fogja kapni. 

Csűri F. Csaholc. A pénzügyminisztérium út-
ján kell kérelmeznie. 

Hivatalos rész. 
RENDELETEK. 

A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
íernek 1924. évi 73.000. számú rendelete a nem 
állami elemi iskolai tanítók, óvónők és állandó 
gyermekmenedékházvezetőnők illetményeinek 

újabb szabályozása tárgyában. 
I. 

Valamennyi) közigazgatási bizottságnak, kir. 
tanfelügyelőnek, pénzügy igazgatóságnak 

A nem állami elemi iskolai tanítók, óvónők és 
állandó gyermekmenedékházvezetőnők helyi 
javadalma, valamint az ezt kiegészítő állam-
segély tekintetében a m. kir. minisztériumnak 
1924. évi 5000/M. E. sz.. rendelete (megjelent a 
Budapesti Közlöny 1924. évi 134. számának mel-
lékleteként) IV. fejezet 14. pontja alapján a m. 
kir. pénzügyminiszter úrral egyetértőleg a kö-
vetkezőket rendelem: 

1. Az illetménykiegészítő államsegélyben ré-
szesülő nem állami elemi iskolai tanítóknak és 
óvónőknek az alábbiak szerint aranykorona ér-
tékben kifejezendő helyi javadalma 1924. évi 
július hó 1-től kezdődőleg államsegéllyel egé-
szíttetik ki, azon aranykoronában megállapí-
tott összeg erejéig, amely az ugyanoly szolgá-
lati idővel bíró állami tanerőket az 1924. évi 
5000/M. E. számú kormányrendelet értelmében 
fizetés és családi pótlék címén megilleti. 

Az illetménykiegészítő államsegélyben része-
sülő szerzetesrendi elemi iskolai tanítóknak és 
óvónőknek szintén aranykorona értékben kife-
jezendő helyi javadalma 1924. évi július hó 
1-étől kezdődőleg, a szolgálati időre való tekin-
tet nélkül, változatlanul a XI. fizetési osztály 
3. fokozatával egybekötött, aranykoronában 
megállapított fizetés erejéig egészíttetik ki ál-
lamsegéllyel. 

Az illetménykiegészítő államsegélyben része-
sülő állandó menházvezetőnőknek szintén arany-
korona értékben kifejezendő helyi javadalma 
1924. évi július hó 1-től kezdődőleg azon arany-
koronában megállapított összeg erejéig egé-
szíttetik ki államsegéllyel, amely az állami 
rendszerű kezelőket az 1924. évi 5000/M. E. sz. 

kormányrendelet értelmében kezdő fizetés és 
családi pótlék címén megilleti. (L. melléklet.) 

2. A helyi javadalom részét képező azon kész-
pénzjárandóságok, melyek a mindenkori kezdő 
fizetésnek bizonyos százalékában vannak meg-
állapítva, 1924. évi július hó 1-től kezdődőleg 
aranykorona értékben szolgáltatandók ki. 

Ezeket a járandóságokat fenntartó átmene-
tileg a következő fokozat szerint tartozik a tan-
erőnek havonta kiszolgáltatni: 

a) elemi iskolai tanítóknál és óvónőknél (ide-
értve a szerzetesrendieket is) a kezdő fizetés 
egy-egy százaléka fejében 

1924. évi július-szeptember hónapokra havi 
30 aranyfillért, 

1924. évi október-december hónapokra havi 
50 aranyfillért, 

1925. évi január-március hónapokra havi 60 
aranyfillért, 
Melléklet az 1924. évi 73 .000 »z. VKM, rendelethez. 

1. A nem állami elemi népiskolai tanítók* 
és tanítónők fizetése. 

A t a n í t ó i é s t a n í t ó n ő i 
m i n ő s é g b e n e l t ö l t ö t t 

h á n y a d i k é v b e n 

az 1., 2. és 3. évben . . . . 
a 4. és 5. évben 
a 6., 7. és 8. évben . . . . 
a 9., 10. és 11. évben . . . 
a 12. évben 
a 13., 14. és 15. évben . . . 
a 16., 17. és 18. évben . . 
a 19., 20. és 21. évben . . . 
a 22., 23. és 24. évben . . . 
a 25., 26. és 27. évben . . . 
a 28. évtől 
30. szolgálati év után t ö r . 

ténö előléptetés esetén . . 

Szerzetesrendi tanítói: és ta-
nítónők változatlanul. . . 

Segédtanítók, segédtanítónók 

Az 1924. évi 
július hó 1-től 

kezdve járó fiz. 
(aranykorona) 

egy hó- egy 
napra évre 

74 888 
78 936 
86 1032 
90 1080 
95 1140 

100 1200 
110 1320 
120 1440 
130 1560 
140 1680 
150 1800 

170 2040 

74 

60 

Tegyzet 

a XI . fiz. 
a XI. fiz. 
a X. fiz. 
a X. fiz. 
a X. fiz. 
a IX. fiz. 
a IX. fiz. 
a IX. fiz. 
a VII I . fiz. 
a VII I . fiz. 
a VIII . fiz. 

oszt. 3. fok. 
oszt. 2. fok. 
oszt. 3. fok. 
oszt. 2. fok. 
oszt. 1. fok. 
0S2t. 3. fok. 
oszt. 2. fok. 
oszt. 1. fok. 
oszt. 3. fok. 
oszt. 2. fok. 
oszt. 1. fok. 

a VI I . fiz. oszt. 3. fok . 

a XI. fiz. oszt. 3. fok. 

a középisk. 8. oszt. vég-
zett gyakorn. fizetése 

2. A nem állami óvónők és állandó menház-
vezetőnők fizetése. 

A z ó v ó n ő i m i n ő s é g b e n 
e l t ö l t ö t t h á n y a d i k 

é v b e n 

az 1., 2. és 3. évben . . . . 
a 4. és 5. évben 
a 6., 7. és 8. évben . . . . 
a 9., 10. és 11. évben . . . 
a 12., 13. és 14. évben . . 
a 15., 16. éf 17. évben . . 
a 18., 19. és 20. évben . . 
a 21. évtól 

Szerzetesrendi óvónók vál . 
tozatlanul 

Helyettes óvónók 

Állandó menházvezetónök 
változatlanul 

Az 1924. évi 
július hó 1-től 
kezdve járó fiz. 
(aranykgrona) 

napra 

74 
78 
86 
90 
95 

100 
110 
120 

74 

58 

55 

eg» 
évre 

936 
1032 
1080 
1140 
1200 
1320 
1440 

660 

J e g y z e t 

a XI . fiz. oszt. 3. fok. 
a XI . fiz. oszt. 2 fok. 
a X. fiz. oszt. 3. fok. 
a X. fiz. oszt. 2. fok. 
a X. fiz. oszt. 1. fok. 
a IX. fiz. oszt. 3. fok. 
a IX. fiz. oszt. 2. fok. 
a IX. fiz. oszt. 1. fok. 

a XI . fiz. oszt. 3. fok. 
a 13—15. szolg. évvel 

biró kezeló alt. fiz. 
az 1—3. szolg. évvel 

biró kezeló fizetése 
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1925. évi április-június hónapokra havi 70 
aranyfillért; 

b) állandó menházvezetőnőknél: a kezdő fize-
tés egy-egy százaléka fejében: 

1924. évi július-szeptember hónapokra havi 
20 aranyfillért, 

1924. évi október-december hónapokra havi 
30 aranyfillért, 

1925. évi január-március hónapokra havi 40 
aranyfillért, 

1925. évi április-június hónapokra havi 50 
aranyfillért. 

A fenntartó ezen aranykorona értékben meg-
állapított járandóságokat a tanerőknek papir-
koronákban, annak a hónapnak az elsejére 
nézve megállapított átszámítási kulcs szerint 
fizeti ki, amely hónapban a kifizetés történik. 

3. A helyi javadalomnak aranykorona ér-
tékben való kifejezésénél a) a 2. pontban tár-
gyalt százalékos készpénz járandóság ok minden 
hónapra abban az aranykorona értékben veen-
dők figyelembe, amelyben a fenntartó azokat 
ugyanazon pont értelmében az illető hónapra 
kiszolgáltatni köteles; b) a helyi javadalom ré-
szét képező s értékegységekben kifejezett ter-
mészetbeni javadalom egy-egy értékegysége 
1924. évi július hó 1-től kezdve további intéz-
kedésig havi 1 aranykorona és 50 aranyfillér-
rel veendő egyenértékűnek. 

Az értékegység egyenértékére nézve újabb 
megállapításnak van helye, ha ezt az áralaku-
lások lényeges változása indokolttá teszi. 

Az értékegységek megállapításánál a ked-
vezményes tüzelőanyag ellátás címén számí-
tásba még nem vett tüzelőanyag mennyisé-
geknek 1924. évi július hó 1-től számításba 
vétele iránt külön történik intézkedés. 

c) A helyi javadalom részét képező válto-
zatlan összegű készpénz járandóságok (1923. 
évi 136.000 sz. vkm. r. 2. p.) 1924. évi július hó 
1-től kezdődőleg az államsegély kiszámításá-
nál teljesen figyelmen kívül hagyandók. 

A jelentékenyebb összegű ilyen járandósá-
goknak 1924. évi július hó 1-től kezdődő ha-
tállyal százalékos készpénzjárandóságokká át-
alakítása iránt külön történik intézkedés. 

4. Ha a fentiek szerint aranykorona érték-
ben kifejezett helyi javadalom havi összege 
nagyobb., mint a tanerőnek ugyanazon hóra 
járó fizetés és családi pótlékok összege, a tan-
erőnek azon hóra államsegély nem jár, azon-
ban a helyi javadalom többlete nem számít-
ható be a tárgyhónapot megelőző vagy követő 
hónapokra esedékes illetményekbe. 

5. Az államsegélyek számfejtésének és ki-
fizetésének zavartalanságát biztosítandó, uta-
sítom a pénzügyigazgatós&gokat, gondoskod-
janak arról, hogy az államsegélyes tanerők 
helyi javadalmának havi aranykorona érték-
ben való kifejezése céljából szükséges kiszá-
mítások a rendelkezésükre álló kimutatások 
adatai alapján és a fenti 3. pontban foglaltak 
értelmében haladéktalanul elkészíttessenek; — 
hogy a tanerők államsegélye 1924. évi július 
hó 1-től az ilykép elkészített kiszámítások 
alapján az 1924. évi 5000/M. E. sz. kormány-
rendelettel megállapított fizetés és családi pót-

lék összegekhez képest soronkívül kiutalvá-
nyoztassanak s hogy az államsegélynek az 1924. 
évi július hónapra esedékes részlete az ugyan-
ezen hónapra már kifizetett előleg betudásá-
val a lehető legrövidebb idő alatt kifiezettes-
sék. 

6. Arra az esetre, ha az előző pontban el-
rendelt munkálatok július hó folyamán előre-
láthatólag nem lennének befejezhetők, felha-
talmazom a pénzügyigazgatóságokat, hogy az 
1924. évi augusztus hóra is az 1924. évi 4630/M. 
E. sz. kormányrendeletben (B. K. 130. sz.) sza-
bályozott módon és összegben előleget fizettes-
senek ki, mely a szabályszerű augusztus havi 
illetményekbe betudandó lesz. 

7. A fegyelmileg állásuktól és fizetésüktől 
felfüggesztett nem állami elemi iskolai taní-
tók, óvónők és állandó menházvezetőnők élel-
mezési díjának és családi pótlékainak kiegé-
szítéséhez esetleg szükséges államsegélyt is 
1924. évi július hó 1-től a pénzügyigazgatóság-
utalványozza. 

Államsegélyként ily esetekben is csak az az 
összeg utalványozható, mellyel az élelmezési 
díj és családi pótlék aranykoronában megál-
lapított összege a helyi javadalomnak arany-
korona értékben kifejezett teljes összegét meg-
haladja. 

A kir. tanfelügyelők kötelesek a felfüggesz-
tés kezdő időpontját, valamint az élelmezési 
díjnak a felfüggesztést elrendelő hatóság ál-
tal megállapított kulcsát, mely azonban a tel-
jes fizetéshez viszonyítva az egyharmadnál ki-
sebb, de a kétharmadnál nagyobb nem lehet, 
haladéktalanul a pénziigyigazgatóság tudomá-
sára hozni. 

8. A nem állami elemi iskolai segédtanítók 
és helyettes óvónők államsegélyének utalvá-
nyozása a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
engedélye alapján történik. 

9. A tényleges szolgálatban elhalt alkalma-
zott özvegyének és árváinak az elhalt járan-
dóságaira való igénye az 1924. évi 5100/M. E. sz. 
rendelet II. fej. 16., III. fej. 6. és IV. fej. 14. 
pontjaiban —, az 1868. évi XXXVIII . és 1907. 
évi XXVII. t.-c. vonatkozó rendelkezéseitől el-
térően újból szabályoztatott. 

Ehhez képest az államsegélyes tanítók, óvó-
nők és menházvezetőnők elhalálozása eseté-
ben, ha az 1924. évi július hó 1-én vagy később 
következett be, az özveggyel, illetve az árvák-
kal szemben az 1924. évi 5100/M. E. számú kor-
mányrendelet (megjelent a Budaoesti Köz-
löny 1924. évi 134. számának mellékleteként) 
fent hivatkozott II. fej. 16., illetőleg III. fej. 
6. pontjában foglalt rendelkezések az állam-
segély tekintetében megfelelően alkalmazan-
dók. 

Ellenben, ha a halálozás 1924. évi július hó 
1. előtt következett be, a hátramaradottak fél-
évi ellátása tekintetében az eddig érvényben 
volt jogszabályok alkalmazandók. 

10. A nem állami elemi iskolai tanítók, óvó-
nők és állandó menházvezetőnők államsegé-
lyével kapcsolatos kérdéseknek elbírálása te-
kintetében az 1924. évi 5000/M. E. sz. kormány-
rendelet I. fejezet 1. és 14., III. fejezet 5—8. és 
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IV. fejezet 3., 6. és 7. pontjaiban foglalt ren-
delkezések megfelelően alkalmazandók; ellen-
ben nem alkalmazhatók a kormányrendelet I. 
fejezet 17. és 32. pontjaiban, valamint a 18. 
pont f ) és l) alpontjaiban foglalt rendelkezé-
sek. 

A helyi javadalmaknak az 1922. évi VI. és 
XVII. t.-cikkek alapján eszközölt felülvizsgá-
lata folytán az 1923. évi XXXII . t.-c. 13. §-ban 
foglaltakhoz képest keletkezett túlélvezmények 
még fennálló részének megtérítése tekinteté-
ben kivételképen olyként rendelkezem, hogy e 
térítmények minden 13.000 koronája 1 arany-
koronának veendő és vagy levonás vagy köz-
adók módjára való behajtás útján legkésőbb 
1924. évi december hó végéig kiegyenlítendő. 

11. Az 1922. évi 122.000. sz., továbbá az 1923. 
évi 108.200. és 136.000. sz. rendeleteknek oly 
rendelkezései, amelyek a jelen rendeletben 
foglaltakkal ellenkeznek, hatályukat vesztik. 

Budapest, 1924. évi július hó 24. 

II. 
Valamennyi egyházi Főhatóságnak-

A folyó évi július hó 6-án 53.194. sz. iratok 
kapcsán van szerencsém a főtiszt. Főhatóság-
gal közölni, hogy a nem állami elemi iskolai 
tanítók, óvónők és állandó gyermekmenedék-
házvezetőnők illetményeinek újabb szabályo-
zása tárgyában 73.000/1924. sz. a. a nénzügy-
miniszter úrral egyetértőleg rendeletet adtam 
ki, mely a Budapesti Közlöny, a keb. Hiva-
talos Közlöny és a Néptanítók Lapja legköze-
lebbi számában fog megjelenni. 

Budapest, 1924. évi július hó 24. 
Gróf Klebelsberg Kunó s. k. 

166.133—1924./VIII. a. ü. o. szám. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek körrendelete hitfelekezeti elemi iskolákban 

a szorgalmi idő pontos betartása ügyében. 
I. 

Valamennyi főtisztelendő egyházi Főhatóság-
nak. 

Hivatalos jelentésből arról értesülök, hogy 
sok helyütt a hitfelekezeti elemi népiskolák-
ban a nagyobb gazdasági munkák idején az 
iskola helyi hatósága tavasszal és ősszel ön-
hatalmúlag 10—14 napi tanítási szünetet enge-
délyez, az évzáró vizgálatokat pedig már jú-
nius hó elején megtartatja, aminek azután to-
vábbi sajnálatos következménye, hogy az 
ilyen községben vagy környékén lévő állami 
és községi elemi iskolákban sem lehet a ta-
nulókat összetartani, mihelyt a hitfelekezeti 
elemi iskolák évzáró vizsgálatának időelőtti 
megtartásáról értesültek. 

Mivel az 1921. évi X X X . t.-c. 3. §-a értelmé-

ben a szorgalmi idő tanévenként 10 hónap s ez 
alól azokra az iskolákra nézve, melyek tanulói-
nak többsége földmíveléssel foglalkozó szülők 
gyermekeiből kerül ki, az elsőfokú iskolai ha-
tóság kérésére s a törvényhatósági közigazga-
tási bizottság javaslatára csak esetről-esetre 
adott engedélyemmel tehető kivétel —, s mi-
vel ezt a kivételt minden megokolt esetben 
már eddig is megadtam, a törvény idézett ren-
delkezéseinek pontos megtartását szigorúan 
meg kell kívánnom, annál is inkább, mert a 
csonka hazánk területén ijesztően nagymér-
tékű analfabétizmus ellen irányuló küzdelem 
a siker reményével csak akkor folytatható, ha 
az idézett rendelkezéseket mindenütt pontosan 
megtartják. 

A mondottakhoz képest tisztelettel fölkérem 
a főtiszt. Főhatóságot, méltóztassék a főható-
sága alá tartozó elsőfokú iskolai hatóságokat 
az idézett törvényes rendelkezések pontos meg-
tartására utasítani s őket arra is figyelmez-
tetni, hogy a jövőben minden visszaélésnek 
szigorú megtorlása iránt leszek kénytelen in-
tézkedni. 

II. 

Valamennyi) törvényhatósági közigazgatási 
Bizottságnak. 

A felekezeti elemi iskolákban a szorgalmi 
idő pontos betartása iránt az egyházi főható-
ságokhoz intézett átiratom másolatát a Bizott-
ságnak tudomás végett oly felhívással küldöm 
meg, hogy a szorgalmi idő pontos megtartá-
sát törvényhatósága területén ellenőriztetni s az 
1921. évi XXX. t.-c. idevonatkozó intézkedései-
nek minden megsértését hozzám haladéktala-
nul bejelenteni szíveskedjék. 

Budapest, 1924. évi július hó 18. 
Dr. Pogány Frigyes s. k. 

h. államtitkár. 

A m. kir. vallás, és közoktatásügyi miniszter-
nek 1924. évi 69.325. VIII. a. sz. rendelete a Ma-
gyarországi Tanítók Eötvös-alapja részére az 
elemi iskolákban engedélyezett gyiijtés, illető-

leg tanítónap tartása tárgyában. 
Valamennyi kir. Tanfelügyelőnek és tanfél-

ügyelői kirendeltség Vezetőjének. 
A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja El-

nökségének kérésére engedélyt adtam az úgy-
nevezett „tanítónap"-nak az 1924—25. iskolai 
évben való megtartására is, illetőleg megenge-
dem, hogy a folyó év szeptember hó 15-től de-
cember hó végéig terjedő idő alatt egy napon 
az ország elemi népiskoláiban a növendékek 
révén a szülők között az Eötvös-alap által 
fenntartott „Tanítók Ferenc József Háza" ja-
vára gyűjtés tartassák. Súlyt helyezek rá, hogy 
a gyűjtés a megjelölt határidőn belül a Tan-
felügyelőség egész tankerületében egy és 
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ugyanazon a napon történjék, úgy azonban, . 
hogy ez a tanítás folyamában semminemű 
fennakadást sem okozzon. 

Meg vagyok győződve arról, hogy a Tanfel-
ügyelőség teljes mértékben átérzi annak a 
munkának nagy fontosságát, amelyet az Eöt-
vös-alap a tanítóság főiskolát látogató gyer-
mekeinek nevelésével és a tanítóözvegyek és 
árvák gyámolításával végez, miért is hiszem, 
hogy tankerülete tanítóságának lelkes közre-
működésre buzdításával a gyűjtés sikerét a 
maga részéről ezzel az alkalommal is elő fogja 
mozdítani. 

A gyűjtésre vonatkozó közelebbi adatokat az 
Eötvös-alap elnökségének ebben a tárgyban 
kiadandó körlevele fogja tartalmazni. Az el-
nökség a körlevelet és a gyűjtői vet — a Tan-
felügyelőség tehermentesítése céljából — köz-
vetlenül az iskoláknak fogja megküldeni. Tá-
jékozás végett azonban az elnökség a körlevél 
ós gyüjtőív egy példányát a gyűjtésre fel-
hívott iskolák megjelölésével annak idején a 
Tanfelügyelőségnek is rendelkezésre bocsátja. 

Mivel pedig gyűjtések csakis a közigazga-
tási hatóságok tudtával tarthatók, felhívom a 
Tanfelügyelőséget, hogy a gyűjtésre kijelölt 
napot engedélyemre való hivatkozással az ille-
tékes alispánnal (polgármesterrel) is közölje. 

Hogy a közönség a gyűjtött összegnek ren-
deltetési céljára való fordítását illetőleg min-
den tekintetben megnyugvást nyerjen, intéz-
kedjék a Tanfelügyelőség arra nézve, hogy a 
gyüjtőíveket egy tanítós iskolában a gondnok-
ság (iskolaszék) elnöke is, több tanítós iskolá-
ban rajta kívül egy igazgató-tanító is ellen-
őrizze. A gyűjtés megtörténte után, annak 
eredményéről pedig a Tanfelügyelőség minden 
iskolától külön jelentést kívánjon. 

Tekintve azt, hogy az Eötvös-alapnak és a 
Tanítók Házának jótéteményeiben nemcsak 
elemi iskolai tanítók gyermekei részesülnek, 
megengedhetőnek tartom, hogy ott, ahol azt a 
helyi viszonyok is lehetővé teszik, a gyűjtés 
más fokozatú iskolában is megtartassák. Nyo-
matékosan figyelmébe ajánlom a Tanfelügye-
lőségnek, hogy a gyűjtött összegből sem költ-
ség, sem pedig bármely más címen semmi s°m 
vonható le, hanem az a maga egészében az 
Eötvös-alap elnökségének szolgáltatandó be. 

Végül értesítem a Tanfelügyelőséget, "hogy 
an engedély megadása érdekében egyidejűleg 
az egyházi főhatóságokat is megkerestem. 

Valamennyi egyházi főhatóságnak. 
A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja ré-

szére engedélyezett gyűjtés, illetőleg tanítónap 
tartása tárgyában kiadott fenti körrendelete-
met tisztelettel oly felhívással van szerencsém 
a főtiszt. Egyházi Főhatóságnak nagybecsű 
figyelmébe ajánlani, hogy mivel a szóbánlevő 
intézmény jótéteményeiben a bölcs főhatósága 

alatt álló iskolák tanítói is részesülnek, a fő-
hatósága alatt álló elemi népiskolákra nézve 
hasonlóan intézkedni, illetőleg a gyűjtést az 
említett iskolákban is megengedni méltóztas-
sék. 

Budapest, 1924. évi július hó 29-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Schwőder Ervin s. k., 
h. államtitkár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek Gő.000—1924./VII. ü. o. szám alatt kelt és az 
iparostanonciskoláknak az 1922. évi XII. t-e. 
118. §-a alapján kiadott új szervezetének, tan-
tervének és tantervi utasításának életbelépte-

tése tárgyában kiadott körrendelete. 
Valamennyi kir. Tanfelügyelőségnek és kir. 

tanfelügyelői kirendeltség Vezetőségének. 
Az iparostanonciskoláknak a kereskedelem-

ügyi m. kir. miniszter úrral egyetértően jelen 
szám alatt kiadott új szervezetét, tantervét és 
tantervi utasítását mellékelten a következők-
kel küldöm meg a kir. Tanfelügyelőségnek: 

Azon újonnan szervező munka során, amely 
a háború után a kormányzatra vár, egyik leg-
fontosabb feladat az orszátr gazdasági talpra-
állítása; ebből a szempontból nagy jelentőség-
gel bír a jövő ipari nemzedék általános- és 
szakműveltségének emelése is. 

A jövő ipari nemzedék műveltségének eme-
lésére különösen a tanonciskola intézménye al-
kalmas, mivel a jövőben is az önálló iparosság 
és a tanult munkaerők tömegét a mesterműhely 
és gyár a tanonciskolával karöltve fogja ipa-
runknak szolgáltatni', azért a tanonciskola 
színvonalának emelése iparunk eredményesebb 
kifejlődését is szolgálja. 

Ez a cél lebegett a magyar törvényhozás 
előtt akkor, midőn az ipartörvény módosítá-
sáról szóló 1922. évi XII. t.-c. 118. Vában fel-
hatalmazott arra, hogy az említett t.-c. VII. 
és VIII. fejezetében megjelölt eszközök és mó-
dok, valamint a tanonciskolák felállítása óta 
szerzett tapasztalatok figyelembevételével az 
iparostanonciskolák szervezetét, tantervét és 
tantervi utasítását a kereskedelemügyi minisz-
ter úrral egyetértően újból kiadjam. 

Az iparostanonciskoláknak új szervezete az 
iparostanonciskolák eddigi rendjét lényegében 
változtatja meg. 

A legfontosabb változások, melyekre külön 
felhívom a kir. Tanfelügyelőség figyelmét, a 
következők: 

Az új szervezet szerint a községek már 40 
szerződésben levő tanonc esetén is tanoncisko-
lát tartoznak felállítani, ahol pedig a tanoncok 
létszáma a 40-et nem éri el, de a 25-öt meg-
haladja, tanonctanfolyamok szervezésével kö-
telesek a községek a tanoncok szakszerű ki-
képzéséről gondoskodni. 
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Az új szervezetnek máaik fontos rendelke-
zése a tanoncoktatás szakirányban való erőtel-
jesebb kiépítése és a kötelező heti tanítási 
óráknak eggyel (1) való fölemelése. 

A tantervben is lényegesebb változások tör-
téntek, amennyiben az eddig „Olvasás és hoz-
záfűzött reáloktatás" címen tanított magyar 
nyelv, földrajz, történelem, természettan és 
vegytan az új szervezet szerint, mint külön 
tantárgyak fognak taníttatni. Az egészségtan 
és alkotmánytan, a közgazdasági ismeretek-
kel bővítve „Polgári és közgazdasági ismere-
tek" címen, mint új tantárgv vétetett föl a 
tantervbe, végül új tárgy gyanánt szerepel a 
technológia, mely a szakoktatás céljait van hi-
vatva szolgálni. 

Felhívom a kir. Tanfelügyelőséget, hogy je-
len rendeletem kézhezvétele után, az illetékes 
iparhatóságok útján állapítsa meg azokat a 
községeket, ahol a tanoncnyilvántartási jegy-
zék szerint a tanoncok létszáma a 40-et, illetve 
a 25-öt meghaladja, s intézkedjék haladéktala-
nul a kir. Tanfelügyelőség az iparostanoncis-
kola, illetve tanonctanfolyam felállítása iránt. 

Ugyanígy járjon el a kir. Tanfelügyelőség a 
női iparostanonciskolák szervezése tárgyá-
ban is. 

Kísérje a kir. Tanfelügyelőség állandó ügye-
lemmel a már működő iparostanonciskolák át-
szervezési munkálatait, különösen ügyeljen 
arra, hogy a tanonciskoláknak az új szervezet-
ben elrendelt megfelelő átszervezése a megál-
lapított két tanév alatt befejeztessék. Ameny-
nyiben az átszervezés folyamán az új szerve-
zet egyes intézkedései tekintetében kétely me-
rülne fel, forduljanak a tanonciskolák felvilá-
gosításért a kir. Tanfelügyelőség útján Ipar-
oktatási főigazgatómhoz, ki a szükséges tájé-
koztatásokat meg fogja adni. 

Hívja fel a kir. Tanfelügyelőség a kerületé-
hez tartozó gyári, társulati ós egyéb érdekkép-
viseletek által fenntartott iparostanonciskolák 
vezetőségét, hogv iskolájuk eddigi szervezetét 
hozzák az új szervezet rendelkezéseivel össz-
hangba és további működésük érdekében az új 
szervezet 15. §-ában előírt kérvényüket folyó 
évi december hó végéig a kir. Tanfelügyelőség 
útján terjesszék fel hozzám. 

Intézkedjék a kir. Tanfelügyelőség az iránt 
is, hogy az iparostanonciskolák tantestületei 
rendkívüli értekezleteken foglalkozzanak az új 
szervezet és tanterv megismerésével ós keresz-
tülvitelének módjaival. Gondoskodjék arról is a 
kir. Tanfelügyelőség, hogy az iskolák tantes-
tületei készítsék el az új szervezetnek és az 
illető község ipari viszonyainak megfelelő 
helyi tantervet. 

Különös gondját képezze a kir. Tanfelügyelő-
ségnek, hogy az újonnan átszervezett iparos-
tanonciskolák tanszemélyzete ne csak tanítói, 
hanem nevelői munkájának is megfeleljen. Az 
elmúlt szomorú idők tapasztalatai különös kö-
telességévé teszi az iparostanonciskolai taní-
tóknak, hogy a gondjaikra bízott tanoncokban 
a hazafias érzést ápolják, a tanulókat munka-
szeretetre, vallásos és erkölcsös életre buzdít-
sák. 

Az iparostanonciskolák jelen szám alatt ki-
adott szervezete, tanterve ós tantervi utasí-
tása 1924. évi szeptember hő 1-én lép életbe. 
Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezem hi-
vatali elődöm 1893. évi 33.564. számú rendeleté-
vel az iparostanonciskolákra vonatkozó s eddig 
érvényben levő szervezetet és tantervet, illető-
leg mindazokat a rendeleteket, melyek az új 
szervezettel és tantervvel ellentmondásban 
vannak. 

Végül értesítem a kir. Tanfelügyelőséget, 
hogy az új szervezet, tanterv és tantervi uta-
sítás egy-egy példányát minden működő ipa-
rostanonciskola vezetőségének a mellékelten 
csatolt rendeletemmel megküldtem. 

Amennyiben további példányokra volna 
szükség, azok közvetlenül a m. kir. Tudomány-
egyetemi Nyomdánál (Budapest, I, Iskola-tér) 
rendelhetők meg. 

Budapest, 1924. évi július hó 21-én. 

KÖZLEMÉNYEK. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1924. évi 41.942 VIIL a. sz. a. kelt rendelete 
a „Keresztény Nő" című lapnak az állami és 
községi elemi iskolák és kisdedóvodák figyel-

mébe való ajánlása tárgyában. 

Valamennyi) kir. Tanfelügyelőnek és tanfel-
ügyelői kirendeltség Vezetőjének. 

i 
i A Szociális Missziótársulat az egész ország 
I keresztény lakosságát tömöríteni igyekszik a 
] szociális és karitatív munkára. E céljának elő-

!
segítésére havonkint megjelenő, változatos tar-
talmú és a Missziótársulat munkásságát és 
céljait ismertető folyóiratot ad ki. E folyóirat-
tal óhajtja a Társulat a legkisebb falut és 
pusztát is nagy organizmusába bekapcsolni és 
pedig elsősorban a tanítók (nők) és óvónők tá-
mogatásával. 

A Társulat törekvéseinek elősegítése végett 
megengedem, hogy azok az állami és községi 
elemi iskolák és kisdedóvodák, amelyek erre a 
célra megfelelő fedezettel rendelkeznek, a 
lapra előfizethessenek. A folyóirat évi előfize-
tési díja két ezüst korona. A lap szerkesztő-
sége és kiadóhivatala Budapesten, I, Krisz-
tina-körút 125. sz. a. van. 

Budapest, 1924 július hó 29-én. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 4243/924. eln. számú rendelete Stanoievitch 
Photié S. H. S. főkonzul elismerése tárgyában. 

VaUamiennyi alárendelt hatóságnak, intézmény-
nek és intézetnek. 

Tudomásulvétel végett közlöm, hogy a m. 
kir. kormány Stanoievitch Photié Budapestre 
újonnan kinevezett S. H. S. főkonzult fokon-

' zuii minőségében elismerte. 
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56.869—1924./VII. ü. o. szám. 
Pályázati hirdetés. 

A gyógypedagógiai tanárképző-intézet I. év-
folyamában 1924 szeptember 1-ével 12 ösztön-
díjas hely fog betöltetni 

Az ösztöndíjas helyre pályázhatik magyar 
honos, okleveles elemi népiskolai tanító és ta-
nítónő, polgári vagy középiskolai tanár és ta-
nárnő, továbbá pedagógiai képesítéssel bíró 
teológus, ha még 30-ik életévét be nem töltötte 
s erkölcsi és hazafias szempontból kifogás alá 
nem esik. , 

A fölvett hallgatók a budapesti áll. gyógy-
pedagógiai intézetekben szabad lakást és teljes 
ellátást élveznek s emellett 10 hónapon keresz-
tül havi 80.000 korona ösztöndíjban részesül-
nek. A megfelelően bélyegeit kérvényekhez 
csatolandók: 1. születési anyakönyvi kivonat, 
2. a végzett tanulmányokat igazoló bizonyít-
ványok és oklevelek, 3. az esetleges gyakorlati 
működésről és nyelvismeretről szóló bizonyít-
ványok. 

A tanárképzőre önköltséges hallgatók is föl-
vétetnek, azonban az ingyenes lakás és ellátás 
kedvezményében nem részesülnek. 

A pályázati kérvények a vallás- és közokta-
tásügyi minisztériumhoz címezve 1924. augusz-
tus 10-ig személyesen a gyógypedagógiai ta-
nárképző intézet igazgatóságánál (Budapest, 
I, Alkotás-utca 53.) nyújtandók be. 

Budapest, 1924 július hó 12. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 

minisztertől. 

A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Kállay Géza rudabányai bányaigaz-
gatónak és az igazgatóságnak a rudabányai és 
kurityáni társulati iskolákban a folyó tanév 
záróünnepélyén a szorgalom és magaviseletből 
kiváló előmenetelt tanúsított tanulók jutalma-
zására tett két és fél millió korona értékű ju-
talomkönyv adományázásáért őszinte elisme-
rését és köszönetét nyilvánította. 

Felelős szerkesztő: Körösi Henrik. 
Segédszerkesztők: 

Uoravitz Lajos és BervxUdszkv Kálmán. 

PÁ L Y Á Z AT O K 
& rovat alatt k&zOltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget 

Berzencei róm. kath. iskolaszék fórfitanítói 
állásra augusztus 20-áig pályázatot hirdet. 
Fizetés egyszobás lakás — fűtés tisztogatással 
— helyi járulék és államsegély 

A madocsai református iskolaszék pályázatot 
hirdet a IV. sorszámú nőtanítói állásra. Java-
dalma: készpénzfizetés, melyből a kezdőfizetés 
felét az egyház viseli; egy szobából álló lakás 
szükséges bútorzattal. Kötelessége a kijelölendő 
osztályok vezetése és női kézimunka tanítása 
az összes osztályokban. Pályázati határidő e 
hirdetés megjelenésétől számított nyolc nap. 
Kellően okmányolt kérvények Református Is-
kolaszéknek, Madocsa (Tolna m.) küldendők. 

Kismaros róm. kath. iskolaszéke az osztály-
tanítói állást augusztus 31-én fogja betölteni. 
Csak férfiak pályázzanak, akik szükség esetén 
a kántort helyettesíteni tudják; a német nyel-
vet szóban, írásban bírják. Az iskolában a né-
met nyelv kötelező tantárgy. Lakás természet-
ben, fizeti® törvényes. Pályázatok válajszbélyeg-
gel, borítékkal f. hó 25-ig a nagymarosi plé-
bániahivatalhoz címzendők. 

A fulókércsi ref. egyház orgonista kántorta-
nítói állásra pályázatot hirdet. Határidő aug. 
28. Egységszám 32. Állás szeptemberben elfog-
lalandó. Iskolaszék. 

Az ózdi katholikus iskolánál megüresedett 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 
törvényes. Lakás: természetben. Bélyeges ok-
mányok a válaszbélyeggel az iskolaszéki elnök 
címére Ózdra küldendők. Zenében jártas férfi-
tanítók előnyben részesülnek. Pályázati határ-
idő augusztus 22. Ladányi Pál plébános. 

Az endrődi (Békés m.) római katholikus is-
kolaszék a megüresedett XXIII. sorszámú férfi-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma az 
államsegéllyel törvényszerű. Lakáspénz tör-
vény szerint. Kántori teendőkben segédkezni 
köteles, csak kántoriakban jártasak pályázhat-
nak. Nőtlenek előnyben. Kommün alatti visel-
kedés igazolandó. Kellően felszerelt és válasz-
bélyeggel ellátott kérvények, a- pályázati hirde-
tés megjelenésétől számított nyolc napon belül 
a róm. kath, plébánia címére küldendők. 

Rákospalota város községi elemi iskola is-
kolaszéke pályázatot hirdet nyugdíjazás foly-
tár megüresedett XIII. tanítói állásra. Csak 
férfitanítók pályázhatnak. Kérvények községi 
iskolaszékre címezve, pályázat megjelenésétől 
számítva tíz napon belül adandók be. Állás vá-
lasztás után azonnal elfoglalandó. Véglegesítés 
választásnak minisztérium által való jóváha-
gyása utátL Illetmény és lakbér törvénysze-
rinti, részben várostól, részben államsegélyből. 
Wagner Manó iskolaszéki elnök. 

A büssüi református egyház kántortanítói 
állására pályázatot hirdet. Javadalom: lakás, 
kert, hét kat. hold szántó, másfél hold rét, jog-
erősen megítélt tíz mázsa búza, tíz köbméter fa. 
Állás szeptemberben elfoglalandó. Pályázók 
hithűségüket, hazafias érzületüket igazolni tar-
tóznak. Határidő: hirdetéstől számított 14 nap. 
Református lelkészi hivatal, Biissü, Somogy 
megye. 

Helyettest keresünk a zsurki református kán-
tortanítói állásra egy évre. Fizetés: 20 q búza, 
6 q rozs, lakás és kert. Kötelesség: III—IV. oszt. 
tanítása, énekvezetés; ha kell lelkész helyettesí-
tése. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
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A dénesiaki községi iskolánál tanítói állásra 
pályázat hirdettetik törvényes illetménnyel. 
Pályázati határidő 14 nap a hirdetés megjele-
nése után. kórvények Kovách Sándor esperes-
plébános, iskolaszéki elnök címére Egervárra 
(Vas megye) küldendők. Férfiak és nők egy-
formán pályázhatnak. 

A varsádi evangélikus egyház nyugdíjazás 
folytán megüresedett kántortanítói állomására 
pályázat hirdettetik augusztus 23. határidővel. 
Javadalom: természetbeni lakás kerttel 23:20 q 
rozs. 12:60 q búza, 4:80 q tengeri, 4 öl fa, 6 sze-
kér széna, 2 szekér alomszalma, minden szőllő-
birtokostól 2 pint bor. telkestől 36 fillér, kis-
házastól és zsellértől 18 fillér háznénz; stólában: 
keresztelés után 24 fillér, esketés után 42 fillér, 
temetés után 42 fillér. Minden gyónásnál 42 fil-
lér, ostyasütésért 2:10 korona. 4 kat. hold 899 
négyszögöl szántóföld, ebből 1 kat. hold meg-
munkáltatása, szükséges malomfuvarok szol-
gáltatása. Amennyiben az állam ad, törvény-
szerinti fizetéskiegészítés. Kötelességek: Az ösz-
szes kántori teendők végzése, a IV—VI. osztá-
lyok és ismétlőiskolások tanítása, egyházi 
énekkar szervezése és vezetése, mindennemű 
belmissziói munkában lelkésznek segédkezés, 
egyházjegyzői tisztség viselése. Ismétlősök ok-
tatásáért politikai községtől kap fizetést. Né-
met nyelv tudása kötelező, az állást szeptem-
ber 1-én kell elfoglalni. Pályázati kérvények 
szükséges okmányokkal, válaszbélyeggel ellát-
va — kommunizmus alatti magaviselet igazolá-
sával — Evangélikus Lelkészi Hivatalhoz kül-
dendők. 

A nyugdíjazás folytán megüresedett tiszasülyi 
(JájSz-Nk.-Szolnok vármegye) róm. kath. tanítói 
állásra pályázatot hirdetünk. Javadalmazása 
államsegéllyel törvényes. Lakbér. Kántori teen-
dőkben jártasak előnyben. Családi állapot, kom-
mün alatti viselkedés lelkészi bizonyítvánnyal 
igazolandó. Pályázati határidő a hirdetés meg-
jelenésétől számított tíz nap. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Iskolaszék. 

A hajdúdorogi gör. kath. iskolánál nyugdíja-
zás fply tán megüresedett két férfi- és egy nő-
tanítói állásra pályázat hirdettetik, a férfi- i 
tanítói állásokra oly tanítók pályázhatnak, kik I 
szükség esetén képesek a kántori teendőket is 
végezni. Fizetés törvényes. Kérvények augusz-
tus 29-ig Ngos Újhelyi Andor iskolaszéki elnök-
höz küldendők. Iskolaszék. 

A tolnai rk. kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik, közzétételétől számított két hét 
alatt Folyamodványok a plébániának külden- ! 
dendők. Kötelező próbaéneklés augusztus 28-án 
d. u. 4 óra. Javadalmazása: Politikai községtől 
5 öl kemény, 4 öl lágy hasábfa, 4 szekér széna 
a 7 métermázsa, 600 forint készpénz. Hitközség-
től Vs telek haszonélvezete. Lakás természetben, 
10.000 lélek utáni stóla. Törvényszerinti állam-
segély. Kötelessége: Német nyelvben kellő jár-
tasság, az összes kántori teendők végzése plé-
bános utasítása szerint és a reábízott osztály 
vezetése. Csatolandók: Oklevelek, működési és 
egészségi bizonyítványok. Az állás legkésőbb 
október l-ig elfoglalandó. Iskolaszék. 

A csöglei református egyház orgonista-kán-
tortanítói állására pályázatot hirdet: Javada-
lom: készpénz 48 K, ismétlősök tanításáért köz-
ségtől 50 K, rozs 30 pozsonyi mérő. marhahús 1 
mázsa, faggyú 12 font, magyar bors V2 font, só 
20 font, kemény tűzifa 7 öl, szántóföld a beltel-
ken 3600 négyszögöl, kertpótlék, 116 négyszögöl, 
Túrózsáki szántóföld 1120 négyszögöl, a. 9—10. 
szám alatti földek munkáját, szántását, veté-
sét, a termés letakarítását, behordását a a 
egyház annak idején megteszi a turó-
zsákit kivéve. Legelő illetékben szántóföld 1000 
négyszögölével 16 hold és 5 négyszögöl s ebből 
az egyház két, holdat műveltet 1200 négyszög-
ölével. Örleni malomba gabonát vinni az egy-
ház gondja. Négy öreg sertéslegelő 1 hold 1000 
négyszögölével. Stóla az egyházker. rendelete 
szerint. Minden halott után 1 icce bor. Háználi 
kerteket az egyház ásatja fel annak idején. Ezen-
kívül a marcali kaszálóból, mely az egyházé, or~ 
gonálásért adatik 1000 négyszögölével két hold 
és 844 négyszögöl, melynek felét az egyház mun-
káltatja és hordja haza. Van még a mocsolyák-
nál 330 négyszögöl kaszáló. Természetbeni két-
szobás lakás. Házikert. Minden iskolásgyermek-
től tandíj ötven krajcár és egy káfórka árpa. 
Kötelessége: A presbyterium által reábízandó 
osztályok tanítása, orgonista kántori összes 
teendők végzése. Lelkész helyettesítése a törvé-
nyek értelmében. Az egyházi gyűlések jegyző-
könyveinek vezetése s az egyházi adókivetésnél 
lekésznek segédkezés és vallásos estélyeken 
közreműködés. Egyházi énekkar vezetése. Pá-
lyázati kérvények a szükséges okmányokkal 
(tanítói- s kántori oklevél, születési, szolgálati, 
házasságkötési, más egyházmegyebelieknél es-
kütételi bizonyítványok) felszerelve, kommuniz-
mus alatti magatartást, egyházias magavisele-
tet, iskolájának különösen vallás- és énekokta-
tásainak érdemfokozatát igazolva, kellő vissza-
küldési bélyeggel ellátva Kiss József esperes-
hez küldendők Pápára. Pályázati határidő a 
pályázat megjelenésétől 18 nap. Az állás a vá-
lasztás jogerőre emelkedése után azonnal elfog-
lalandó. Kis esperes. 

A vissi (Szabolcs m.) róm. kath. iskolaszék el-
halálozás folytán megüresedett kántortanítói 

| állásra pályázatot hirdet. Javadalma: kétszobás 
lakás, kert, melléképületek, szántóföld, rét, szőlő, 
párbér, államsegély. A szükséges okmányokhoz 
csatolandó: levélboríték, válaszbélyeg, saját lel-
késze által kiállított erkölcsi bizonyítvány, kom-
mün alatti viselkedéssel. Személyes megjelenés 
önköltségen előnyös. Kántorpróba választás 
szeptember 11-én. Állás azonnal elfoglalandó. 
Darányi János lelkész, Zalkod, Szabolcs m., u. p. 
Kenézlő. 

A nyíregyházai róm. kath. iskolánál 2 tanítói, 
1 tanítónői állásra és az esetleg megüresedő 
Királytelek szőlőskerti iskolánál 1 tanítónői 
állásra a törvényes illetmények és kötelességek 
mellett egyháztanács pályázatot hirdet. Egyik 
tanítói állás szeptember 1-én. a másik kettő a 
még működő tanerők nyugdíjaztatásának be-
érkezte után foglalandó el. Kellőleg felszerelt 
kérvények augusztus hó 28-ig róm. kath. egy-
háztanács elnökségéhez küldendők. 

f _ _ és idegbajokat fájdalommentesen gyógyít, modern sugaras és villamos 
n r i I R I B A í ^ eljárásaival Dr. RÉH BÉLA ELEKTROMÁGNESES GYÓGYINTÉZETE, 
F ^ E ^ - L J I s f S & A ^ ^ Budapest, VII., Vilma királynö-út 13. Telefon: József 26—24. 
i • » Kér jen ingyenes ismertetet i Tanító-családoknak engedmény 
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A szikszói ref. egyház pályázatot hirdet egy 
tanítónői állásra. Fizetés törvénszerinti. Kö-
telessége a kijelölt egy vagy két osztály veze-
tése. Pályázati határidő augusztus 29. Válasz-
tás napja augusztus 31. Kellően felszerelt kór-
vények ref. lelkészi hivatalhoz Szikszóra (Aba-
új-Torna m.) küldendők. 

A karancssági (Nógrád m.) róm kath. kán-
tortanítói állás megüresedett. Javadalma: 3 
szobás lakás, megfelelő mellékhelyiségekkel és 
kerttel, 87a kat. hold szántó, 2350 négyszögöl 
rét. párbérben 57 p. mérő búza, 114 p. mérő 
rozs. 5 öl tűzifa és stóla. Államsegély nincsen. 
Írásbeli pályázat a plébános címére! Válasz-
tás szeptember 2-án próbával. Útiköltséget 
nem fizetünk. 

Az egerszóláti (Heves m.) róm. kath. iskolá-
nál újonnan szervezett III. tanítói állásra aug. 
31-ig pályázhatnak férfitanítók. Javadalom: • a 
községtől fenntartói hozzájárulás és törvényei 
lakbér, a többi államsegély. Iskolánkívüli te-
vékenység kötelező. Forradalmak és megszál-
lás alatti magaviseletet község és plébános 
igazolja. Kellően fölszerelt pályázatok válasz-
bélyeges borítékkal a lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. 

A hejőbábai r. kath. iskolaszék kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Jövedelme: 14 kat. 
hold szántóföld, 15 köböl párbérrozs, 1200 öl 
házikert, 2 szoba, konyha, kamara, fáskamra, 
istálló. Államsegély. Kötelességei díjlevél sze-
rint. Próba és választás augusztus 31. Kommün 
alatti viselkedés igazolandó; személyes meg-
jelenés kívántatik; útiköltség meg nem térít-
tetik. A kérvények az iskolaszék elnökéhez kül-
dendők Hejőbáhára (Borsod m.); posta, vasút 
helyben. 

A nyíregyházai református egyház pályáza-
tot hirdet egy tanítói állásra. Határidő: hirde-
tés megjelenésétől számított nyolc nap. Lakást 
nem biztosítunk. 

A Bélapátfalvai (Borsod m.), nyugdíjazás 
folytán megüresedett r. kath. tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés törvényszerű ál-
lamsegéllyel s egy szobával; jövő július 1-től 
pedig a tanítói lakás: összesen két szoba, 
konyha, mellékhelyiségek. Pályázati határidő 
e lap Budapesten megjelenésétől nyolc nap. 
Válaszbélyeges kérvények, okmányok a bél-
apátfalvai plébániahivatalhoz küldendők. 

A soproni róm. kath. iskolaszék a fiúiskolái-
nál nyugdíjazás folytán megüresedett igaz-
gató-tamtói állásra, vagy ha ez helybelivel 
töltetnék be, tanítói állásra; és elhalálozás 
folytán megüresedett még egy tanítói állásra 
ezennel pályázatot hirdet. Fizetés a szolgálati 
éveknek megfelelő törvényszerű illetmény, 
melynek egy része helyijárulék, az azonfelüli 
része államsegély. A német nyelv tudása és 
zenei képzettség szükséges. Csak tanítók pá-
lyázhatnak. A folyamodványok keresztlevéllel, 
oklevéllel, orvosi, működési és a kommün alatti 
viselkedést igazoló bizonyítvánnyal, válasz-
bélyeggel augusztus 20-ig a soproni róm. kath. 
konventelnökhöz, Pinezich István dr.-hoz (Sop-
ron. Ferenc Ferdinánd-u. 24. sz.) küldendők. 
Az állások folyó évi szeptember hó 1-én fogla-
landók eL Iskolasaók. 

A jászapáti róm. kath. iskolaszék egy férfi-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés és lak-
bér törvényes. Állás szeptember 1-én elfogla-
landó. Felszerelt kérvények a lap megjelenésé-
től számított 3 héten belül iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. 

A már március hó 15-én meghirdetett felső-
dabasi kántori állás ilykópen újra meghirdet-
tetik. Javadalma: 4 kai. 849 négyszögöl szántó-
rét adókkal terhelve; 1114 lélekszám után stóla; 
kb. 230 pár után párbér; a községtől deputátum 
és lakás. Pályázhatnak nyugdíjasok is, tanítói 
oklevéllel bírók előnyben részesülnek. Műkö-
dési és kommün alatti magatartásról bizonyít-
vány bemutatandó. Próbaéneklés és választás 
augusztus 24-én délután, megjelenés önköltsé-
gen. Korteskedés a pályázót kizárja. Eddigi 
pályázatok érvényesek. Felsődabasi plébánia-
hivatal. 

A szikszói ref. egyházközség pályázatot hir-
det I. számú kántortanítói állására. Javada-
lom: egyházközségtől 3 szobás modern lakáson 
s kerten kívül 36000 négyszögöl föld (szántó, 
kaszáló, 500 négyszögöl beültetett szőlő). Helyi 
javadalom 36 értékegységben állapíttatott meg, 
ehhez járul fizetési fokozat szerinti államsegély. 
Kötelessége az osztott iskolánál a kijelölt osz-
tály vezetése s a kántori teendőknek a második 
kántorral fölváltva végzése s egyházi énekkar 
vezetése. Pályázhatnak kántori oklevéllel bíró 
tanítók. Pályázati határidő augusztus 29. Vá-
lasztás augusztus 31. Személyes megjelenés és 
próbaóneklés megkívántatik. Kellően felszerelt 
kérvények ref. lelkészi hivatalhoz Szikszóra 
(Abaúj-Torna m.) küldendők. 

A tiszainokai ref. egyház II. tanítói állására 
pályázat hirdettetik, javadalom: 1. Készpénz 
a mindenkori tanítói kezdőilletmény 10%>-a; 
2. államsegély; 3. egyelőre egy szoba-konyhá-
ból álló lakás, mely földes, úgyszínte a tan-
terem is; 4. kertváltság. Kötelesség: a reá bí-
zandó alsóbb osztályok vezetése; másik tanító-
nak — akadályoztatása esetén — helyettesítése 
úgy kántorságban, mint tanítóságban. Kom-
mün alatti magaviselet igazolandó. Menekül-
tek, B-listások előnyben részesülnek. Csak 
férfiak pályázhatnak. Pályázati határidő e hir-
detmény megjelenésétől számított 14 nap. Állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Válaszbélyeg 
melléklendő. Ref. Egyháztanács. 

A komádii ref. iskolánál két tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: a IV. férfi 

« tanítói állásnak nagyobbrészt természetben 69 
pont, a VIII. tanítói állásnak az egyháztól 100 
korona készpénz, lakás vagy 250 korona lak-
pénz, 5 q búza, államsegély. Ref. tanítók pályáz-
hatnak keresztlevél, oklevél, egészségi, állam-
polgári s a forradalom alatti viselkedést is iga^ 
zoló és szolgálati bizonyítványokkal a lelkészi 
hivatalhoz e hirdetés megjelenésétől 15 napig. 
Válaszbélyeges levélre lelkész bővebb felvilá-
gosítást is adhat. Előléptetés esetén egy az 
utóbbi javadalommal egyező állás is betöltetik. 

Somogyudvarhelyi róm. kath. kántortanítói 
állásra augusztus 20-ig pályázat hirdettetik. 
Javadalma 48 egység, államsegély. Választás 
énekpróbával augusztus 21-én. Okmányolt kér-
vények róm kath. plébánia (Somogy m.), Ber-
zence küldendők. 
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A püspökladányi áll. s. községi polgári fiú-
iskolánál megüresedett tanári állásra a rajz és 
természetrajz-földrajz tanítására vállalkozó oki. 
tanárok pályázhatnak. Férfitanárok előnyben 
részesülnek. Fizetés az állami tanárokéval 
egyenlő. Pályázatok hirdetés megjelenésétől 
számított 8 nap alatt az intézet igazgatóságá-
hoz nyújtandók be. Az állást 1924 szeptember 
1-én kell elfoglalni. Kállav Sándor, iskolaszéki 
elnök. 

A felsőpatyi (Vas m.) r. kath. népiskolánál 
IV. férfitanítói állásra pályázatot hirdetünk. 
Fizetése törvényes és egy bútorozott szoba. 
Kötelessége díjlevél szerint. Korteskedés ki-
zárva. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Határidő e lap megjelenésétől 8 nap. Kérvé-
nyek válaszbélyeggel az iskolaszék elnökének 
küldendők. 

A veszprémi székeskáptalan a Jutas-pusztá-
ján nyugdíjazás folytán megüresedett tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalmazás díj-
levél szerint, mely a káptalani jószágfelügyelő-
sógen megtekinthető. A pálvázati kérvények 
folyó évi augusztus 20-ig beadandók. Állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. 

Tarnaőrsi r. kat. iskolaszék tanítónői állásra 
pályázatot hirdet. Fizetése törvényes. Lakás: 
egy külön bejáratú szoba a tanítói lakásban. 
Pályázati határidő a lap megjelenésétől szá-
mított tíz nap. Az állás szeptember 1-én el-
foglalandó; 

Nagyrédei (Gyöneryös mellett) r. kat. iskolá-
nál tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Fi-
zetése törvényszerinti, egy bútorozott szoba, 
fűtés. Felszerelt kérvények válaszbélyeggel 
küldendők. 

Bátori (Heves megye) róm. kat. iskolaszék 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma 
törvényes fizetés, lakbér és kertilletmény. Ha-
táridő e lap megjelenésétől számítva 15 nap. 
Tanítónők is pályázhatnak. Válaszbélyeg mel-
lékelendő. 

Az almamellék! községi II. tanítói állásra az 
iskolaszék pályázatot hirdet. Javadalma: kész-
pénzfizetés a községtől és az államtól; termé-
szetbeni lakás hiányában 96.000 korona lakás-
bér; kertillemény 20.000 korona; két öl tűzifa. 
Róm. kath. pályázók kérvényüket augusztus 
hó 24-ig az iskolaszékre címezve adják be. Ok-
mányok visszaküldéséhez felbélyegzett levél-
boríték melléklendő. 

Nagyrédei r. k. kántortanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalma: 7 hold szántóföld, 
2 hold rét, munkásváltság, párbér ezidőszerint 
50 m búza, stóladíj 2500 lélek után, 3 öl tűzifa, 
háromszobás lakás mellékhelyiségekkel. Érték-
egység 83. Felszerelt kérvények beküldésének 
határideje augusztus 23. Választás próbával 
augusztus 30-án délelőtt. Aki próba előtt meg-
jelenik, választásból kizáratik. 

A somogysámsoni róm. kath. kántortanítói 
állásra az iskolaszék pályázatot hirdet Java-
dalom és kötelesség díjlevél szerint. Válasz-
bélyeg szükséges. Határidő 8 nap. Iskolaszék. 

A tiszabezdédi református egyház nyugdíja-
zás folytán megüresedett II. tanítói állásra 
pályázatot hirdet augusztus 20-iki lejárattal. 
Fizetés: fenntartói hozzájárulás és államsegély. 
Lakás természetben. Melléképület — mivel 
tanítói lakás templomudvar is — nem követel-
hető. Kötelessége: iskolaszék által kijelölt osz-
tályok vezetése, lelkész és kántortanító akadá-
lyoztatása esetén mindenkori helyettesítés; bei-
missziói munkákban lelkész vezetése szerinti 

| segédkezés. Állás augusztus 31-én elfoglalandó. 
1 Kérvények lelkészi hivatalhoz küldendők. Vá-
| laszbélyes: mellékelendő. 

! A felcsút-oborokpusztai községi iskolaszék 
férfitanító állásra pályázatot hirdet Fizetése: 
lakás kerttel, községtől évi 756 korona, 7 kat. 
hold 1185 négyszögöl szántóföld és törvényes 
államsegély. Órgonálásban való jártasság meg-
kívántatik. Határidő e lap megjelenésétől 8 nap. 
Kérvények községi iskolaszék címére, Felcsut, 
küldendők. 

A debreceni gör. kath. kán tortanítói állásra 
pályázatot hirdetek. Jövedelme: államsegéllyel 
kiegészített készpénzfizetés, természetbeni lakás, 
4 öl fa és stóla. A megválasztott k. tanító többi 
kötelezettségén kívül a templomi énekkart is 
köteles vezetni. Pályázók felszerelt kérvényei-
ket folyó évi augusztus hó 9. napjáig hivata-
lomhoz küldjék be. Határidőn túl érkezett és 
hiányosan felszerelt kérvényeket figyelmen kí-
vül hagyja az iskolaszék. Választás folyó évi 
augusztus 18-án történik, személyes megjelenés 
kötelező, útiköltség nem téríttetik meg. Debre-
cen, 1924 július hó 23. Papp Gyula, iskolaszéki 
elnök. 

A nyírbátori izr. iskolaszék nyugdíjazás foly-
tán megüresedett államsegélyes tanítónői 
állásra pályázatot hirdet. Fizetés törvénynek 

: megfelelő. Ez állásra, mely szeptember 1-én el-
| foglalandó, csak gyakorlattal bíró izr. tanító-
! nők pályázhatnak. Kérvények folyó évi augusz-
'• tus 25-ig: dr. Róth Izsó iskolaszéki elnökhöz 
, címzendők. 

Az a la t tyáni róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: 16 kat. hold 
föld. párbérváltság 760 korona, mindenkori 
ezüst értékben, szabályszerű stóla 2500 lélek 
után. természetbeni lakás. Választás énekpró-
bával szeptember 4-én délelőtt. Megjelenés ön-
költségen. Iskolaszék. 

A vámospércsi izr. el. iskolai tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Törvényszerű fizetés díj-
levél szerint államsegéllyel kiegészítve. Lakás 
nincs. Tanítónők is pályázhatnak. B-listások 
előnyben részesülnek. Pályázati határidő meg-
jelenéstől számított 8 nap. Izr. iskolaszék. 

CSIGAGYÜJTÉS SZÉP MELLÉKJÖVEDELEM. 
Tanító urak, akik csigagyujtéssel foglalkozni akarnak, felkéretnek, hogy címüket az alábbi címre adják le. 

u t a s í t á s t é s n a g y e l ő l e g e t K Ü L D Ö K . 
SZOBOSZLAI IMRE, BUDAPEST, Reáltanoda*utca 11. I I . - Telefon 2 0 1 - 1 8 . 
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A mezőtúri ref. egyház II. ez. férfi ós XV. sz. 
nőtanítói megürült állásra — mindkettő bel-
területi — pályázatot hirdet. Fizetés és lakbér 
törvényszerű. Kötelessége: az iskolaszék által 
kijelölt osztály vagy osztályok vezetése, kézi-
munka tanítása, belmissziói munkában való 
segédkezés. Kérvényhez melléklendők: kereszt-
levél. oklevél, legújabb keletű orvosi bizonyít-
vány, szolgálati bizonyítván^""1' egész tanítói 
működéséről, kommün és oláh megszállás 
alatti magatartást igazoló okmányok, válasz-
bélyeg. Előnyben részesül tenor I. hangú B-
listás, menekült magyar honpolgár. Választás 
csak miniszteri jóváhagyás után lesz jogerős. 
Határidő: e lap megjelenésétől 8 nap. Állás • 
szeptember 1-én elfoglalandó. Mezőtúr, 1924 
július 21. Marjay Károly ref. lelkipásztor, is-
kolaszéki elnök. 

A beledi róm. kath. iskolaszék nyugdíjazás 
folytán megüresedő kántortanítói állásra 
augusztus 25-ig "ályázatot hirdet. Javadalom: 
3 szobás lakás mellékhelyiségekkel. Kert, 
4 ""Via™ hold szántó; párbér: gazdapártól egy 
öreg fertály búza, zsellérpártól rozs. Állam-
segély. Kérvények Róm. kath. Plébánia, Beled, 
Sopron megye, küldendők. 

Veszprémmegyei gyártelepünkön létesített 
hatosztályos elemi iskolához nőtlen férfitanító 
mielőbbi belépésre kerestetik. Német nyelvis-
merettel bírók előnyben. Szabályszerűen, a 
kommün alatti magatartást is igazoló okmány-
nyal felszerelt kérvények Ipari Robbanóanyag 
Részvénytársaság, Budapest, V, Hold-utca 25. 
alatt a délutáni órákban személyesen nyúj-
tandók be. Javadalmazás: lakás, fűtés, világí-
tás, kert és készpénzfizetés. 

A kéthelyi róm. kath. fiúiskolánál egyik ál-
lamsegély es osztálytanítói állás üresedésben. 
Kötelességek, javadalmazás díjlevél szerint. 
Kántori teendőkben jártasság megkívántatik. 
Lakásul egy bútorozott szoba. Pályázati ha-
táridő hirdetmény megjelenésétől számított 
8. nap. Válaszbélyeg melléklendő. Fölszerelt 
kérvények Kéthelyre, plébániára küldendők. 

Börzsöny községben (u. p. Bonyhád) nyugdí-
jazás folytán megüresedett községi iskolai 
tanítói állásra pályázatot hirdetünk. Java-
dalma a fizetési osztályoknak megfelelő kész-
pénzfizetés, szabad lakás és belsőség haszná-
lata. A törvényben előírt módon felszerelt pá-
lyázati kérvény — igazolva a kommün alatti 
magatartást — a községi iskolaszékhez folyó 
évi augusztus 25-ig benyújtandó, mert a kése-
delmesen beérkező kérvények figyelembe nem 
vétetnek. A választás határidejét a kir. tanfel-
ügyelő állapítja meg. 

A celldömölki congr. izr. hitközség államse-
gélyes. osztatlan népiskolájánál nyugdíjazás 
folytán megüresedő tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Kellően fölszerelt kérvények alulírott 
hitközségi elnök címére küldendők. Dr. Szeke-
res Pál hitközségi elnök. 

A mezőlaki róm. kath. iskolaszék kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Csak kántori 
oklevéllel bíró férfiak pályázhatnak. Választás 
határideje augusztus 10-én délelőtt 10 óra. 
A pályázati kérvények plébániahivatal Nyá-
rád, u. p. Mezőlak küldendők. 

A balmazújvárosi magyar református egy-
háznál két férfitanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalom mindkét állásnál: 1. az egy-
háztól a 122.000/1922. sz. miniszteri rendelettel 
megállapított, havonként kiszolgáltatandó ösz-
szeg, 2. törvényszerű lakbér, 3. 2 öl kemény 
tűzifa. 4. megfelelő államsegély. Kötelesség: 
az iskolaszék által reábízott osztály vagy osz-
tályok vezetése az egyházkerület tanterve sze-
rint. Kántor akadályoztatása esetén annak 
helyettesítése. Orgonálni tudók, menekültek és 
B-listások előnyben részesülnek. Pályázati 
határidő augusztus 25. Állások szeptember 1-én 
elfoglalandók. A megválasztott tanítók részére 
100—100.000 korona útiköltséget fizet az egy-
ház. Jakucs Sándor lelkész, iskolaszéki elnök. 

A vámospércsi izr. elemi iskolai tanítói ál-
lásra pályázat hirdettetik. Törvényszerű fize-
tés díjlevél szerint, államsegéllyel kiegészítve. 
Lakás nincs. Tanítónők is pályázhatnak. B-
listások előnyben részesülnek. Pályázati ha-
táridő megjelenéstől számított 10 nap. Izr. 
iskolaszék. 

A zsuzsannainajori tanyai iskolához pályáz-
hatnak nőtlen r. k. tanítók. Javadalmazás a 
törvényes fizetéssel egyenértékű naturaliák. 
Kötelesség: az osztatlan iskola vezetése és a 
gazdaságban segédkezni. Kérvények uradalmi 
tiszttartósághoz Zsuzsannamajor, u. r> Nyír-
bátor, küldendők. 

Vasadi reform, egyház pályázatot hirdet 
kántortanítói állásra. Javadalom: törvénysze-
rinti. lakbérrel, stóla. Kötelesség díjlevélben. 
Menekültek. B-listások előnyben. Kérvények 

! lap megjelenésétől 8 napon belül lelkészi hiva-
! tálhoz intézendők. Állás szeptember 1-én elfog-
| lalandó. 

| A kisszállás! uradalmi róm. kath. jellegű ma-
gániskolához kántortanító kerestetik. Felsze-
relt folyamodványok: Uradalmi Jószágfel-
ügyelőség. Kisszállás, címre küldendők, ahol a 
közelebbi feltételek is megtudhatók. Pályáz-
hatnak nős kántortanítók is, mert lakás ren-
delkezésre áll. 

Néptanítók Lapja június tizenötödiki szá-
mában megjelent cserszegtomaji pályázat a 
lap késése miatt e megjelenéstől 10 nappal 
meghosszabbítva. 

Felcsuti, nyugdíjazással megüresedett refor-
mátus kántortanítóságra pályázat hirdettetik. 
Törvényes lakbér, fenntartói járulék, ezer 
négyszög föld, stóla. Államsegély. Menekültek, 
B-listások, kezdő javadalmazásra jogosítottak 
előnyben. Egyháztársadalmi tevékenység köte-
lező. Pályázatokat hirdetéstől 10 napig elfogad. 
Református Iskolaszék, Felcsut. 

A kondói (u. p. Parasznya. Borsod m.) refor-
mátus egyház pályázatot hirdet kántortanítói 
állásra. Javadalom: föld, rozs, fa. mustpénz 
257 korona békebeli díjlevél szerinti értékben. 
Államsegély. Lakás. Kötelessége I—VI. osztály 
osztatlan iskola és ismétlőiskola vezetése. 
Belmissziói munkákban segédkezés. Pályázati 
határidő e lap megjelenésétől számított 10 
nap. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. Pályá-
zat személyes megjelenés mellőzésével, levél-
ben. Református Iskolaszék. 
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A váli róm. kath. iskolaszék pályázatot hir-
det egy férfitanítói állásra. Fizetése törvényes. 
A kántoriakban segédkezni köteles. Pályázati 
határidő a hirdetés megjelenését követő 10. 
nap. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. Is-
kolaszék. 

A tapolcai róm. kath. fiúiskolánál ü l . számú 
tanítói állásra augusztus 26-ig pályázatot hir-
det az iskolaszék. Fizetés törvényes. Kánto-
riakban segédkezni tartozik. Kommün alatti 
viselkedés igazolandó. Róm. kath. iskolaszék, 
Tapolca. 

A hajdúszováti ref. egyház — tanítói díj-
levele átalakítás és fellebbezés alatt van —pá-
lyázatot hirdet két (2) állásra: Az első álláson 
fizetés: 1. Készpénz 766 korona. 2. Szántó és rét 
egytagban 20 hold, 242 négyszögöl. 3. Közle-
gelő: 1 hold 424 négyszögöl. 4. Kertföld: 3 hold. 
5. Fél öl kemény tűzifa, beszállítva, felvágva. 
6. Természetben lakás. Kívántatik: lelkészi 
képzettség és tanítói oklevél. A második állás 
fizetése: 1. Készpénz 1300 korona. 2. Szántó és 
rét 3 hold. 3. Kertföld 300 négyszögöl. 4. 1 öl 
kemény tűzifa. 5. Államsegély. 6. Természetben 
lakás. Ha kántorsággal megbizatik: 10 hold 
szántó és rét, ós stóla az egyházkerület sza-
bályzata szerint. Kívántatik: tanítói és orgo-
nista-kántori oklevél. Kötelességek: az egy-
háztanács által reájuk bízott osztály vagy 
osztályok vezetése a tiszántúli egyházkerület 
tanterve szerint. Az első álláson kanonikus 
órákon és lelkész akadályoztatása esetén he-
lyettesítés, ünnepkövetek ellátása, megszabott 
tiszteletdíjért. A második álláson: kántorság, 
énekkar vezetése, szervezése stb. Okmányok-
kal fölszerelt kérvények 1924 augusztus 23-ig 
ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. Próbaének-
lésre meghívottak útiköltség fejében 100—100 
ezer koronát kapnak. B-listások, menekültek 
illő figyelemben részesülnek. Megválasztottak 
állomásaikat augusztus 30-án okvetlen elfog-
lalni tartoznak. 

A makiári róm. kath. iskolaszék iskolájánál 
megüresedő IV. férfitanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalma 2 szoba, konyha, kamrából 
álló lakás, törvényszerinti fizetés az iskola-
fenntartó hozzájárulásából és államsegélyből. 
Tanterem fűtésére 12 köbméter tiizifa. Kánto-
riakban járatos előnyben részesül. Választás 
aug. 18-án. Az állás szept. 1-én elfoglalandó. 
Maklár, Heves megye. Baráczius József espe-
res-plébános. 

A szomódi (Komárom megye) róm. kath. is-
kolaszék kántortanítói állásra pályázatot hir-
det. Javadalma kétszobás lakás, mellékhelyi-
ségekkel, 26 hold föld, ll3/i mérő rozs váltság, 
6 öl tűzifa, államsegély. Jelenlegi osztálytanító 
megválasztása esetére pályázat hirdettetik ae 
osztálytanítói állásra is. Fizetés törvényes. la-
kás egy bútorozott szoba. Osztálytanítóságra 
nők is pályázhatnak. Pályázati határidő e hir-
detés megjelenésétől 8 nap. 

A hevesi izr. államsegélyes népiskolánál 
nyugdíjazás folytán megüresedett fórfitanítói 
állás betöltendő. Menekültek és B-listások 
előnyben részesülnek. Jövedelem: törvényes 
fizetés és lakás. Kérvények a pályázat meg-
jelenésétől 8 nap alatt Brünauer Emil kir. 
közjegyző, iskolaszéki elnök címére külden-
dők Hevesre. 

Somlójenő íiókközségi r. kath. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Kántori oklevél-
lel bíró tanítók pályázhatnak. Választás aug. 

í 19-én 9 órakor. Megjelenés kívánatos. Útikölt-
séget nem térítünk. Válaszbélyeges kérvények 
augusztus 15-ig plébániahivatalhoz Tüskevár, 
Veszprém megye küldendők. 

Csanádapáca — külterületi — áthelyezés 
folytán megüresedett tanítói állásra, megjele-
néstől számított 8 napi határidővel, pályázatot 
hirdetünk. Fizetés törvényes, lakás természet-
ben. R. k. Iskolaszék. 

H I R D E T É S E K 
A hirdetésekben közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Pestkörnyéki városból, csodaszép vidékről, jó 
óvodai viszonyok, lakás, cserélek közelbe, egész-
ségi okból. Közvetít: „Állami óvoda" Szentendre. 

Keresek falura 7—8 gyermek polgári iskolai 
kiképzésére tanárnőt vagy tanítónőt, ki önállóan 
előkészít; fizetés megegyezés szerint, lakást biz-
tosítunk. ahol a gyermekek egyszersmind tanul-
nának is. Érdeklődők jelentkezzenek Keresztes 
Béláné, Fájsz címre, ahol a feltételek megtud-
hatók. 

Ez a kis lány megy a kútra „Leány csel" Csite 
Károly páratlan sikerű magyaros, kacagtató 
új népszínműéi. Műkedvelőknek, előadási jog-
gal. 10.000—17.500 korona. Kaphatók szerzőnél 
Körmenden, valamint „Legény furfang", „Biró 
leányai", „Piros alma", „Tóth Lidi" népszínmű-
vei 14.000—14.000 koronáért. 

Orgonahangok 950 énekkel bérmentve 60.000 
koronáért megrendelhető Molnár kántortanító-
nál Kúnszenmiklós. 

Tanító könyvtár terhére megrendelhető az 
„Óratervek a játékos svédtorna tanításához az 
elemi isk. I—II. oszt. számára" című könyvecske 
a szerzőnél. Ferenczi István áll. tanítóképzői 
gyak. isk. tanárnál, Nyíregyházán. Tornatered 
nélkülözhető. Télen szobatorna. 

Ára fűzve 16.000 korona. Kötve 20.000 korona. 

Tanítónőjelölt elmenne falura is nevelőnőnek, 
előkészít polgárira és elemire. Cím: V. E. Nagy-
récse, Zala m. 

Stampay „Énekek és Imák" című könyve 270 
oldallal, díszes, erős bőrpapirkötésben 30.000 ko-
ronájával — viszontelárusítóknak 20°/o enged-
ménnyel — kapható Stampay Sándor főv. igaa-
gatótanítónál. Budapest, X., Román utca 2. sz. 
alatt. 

Róm. kath. tanítónőt keresek két kis leányom 
mellé I. és IV. elemi tanításra, szerény igényűt, 
német nyelv megkívántatik. Fizetés megegyzás 
eaerint. Klimó Lajos földbórlő, Nográdssakál. 
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Ezüst-nyúltenyészetem eladó. Justin tanító, 
Csongrád. 

B-listás, nőtlen, reform, vallású, nyugdíjas 
tanító bárhová tanítónak ajánlkozik. Kisegí-
tőnek is elmenne. Pécs, Kálvária-u. 21. 

Nevelőnőt (tanítónő, szerény igényű) kere-
sek IV. osztályú polgári iskolai leánykám 
mellé. Fizetés, teljes ellátáson kívül, megegye-
zés szerint. Református kántortanító, Mérk 
(Szatmár m.). 

Tanítónőt keresek III. polg. isk. leánykám 
mellé, ki német tanítást vállal. Haber Aladár 
számtartó. Tiszacsege, Hajdú megye. 

Gyakorlattal bíró fiatal oki. tanítónő elemi 
vagy polgárista tanulók házitanítását elvál-
lalja. Bonyhay Magda, Túrkeve. 

Orvos keres háziasszony támaszául intelli-
gens, lehetőleg árva vagy menekült, keresz-
tény kisasszonyt két leányka mellé, kit család-
tagnak tekintünk. Főznitudó előnyben részesül. 
Cím: Dr. Pfeiffer József Pocsaj, Bihar m. 

Oki. tanítónőt keresek II. elemista kisleá-
nyom mellé, ki őt zongorázni is tanítaná. Fize-
tés havi 1 q búza és teljes ellátás. Az illető 
mint családtag lesz tekintve. Csak protestáns 
(evang. és ref.) vallású tanítónők pályázzanak. 
Az állás szept. 1-én elfoglalandó. Ökmány-má-
solatokkal ellátott ajánlatokat Kiss János 
földbirtokos, Iphigénia-puszta, u. p. Tolna 
címre kérem. 

Tanítónőt alkalmazok jövő tanévre két pol-
gárista gyermekemhez. Teljes ellátás, 80 kg. 
búza. Német anyanyelvűek előnyben. Képesí-
tővel fölszerelt ajánlatokat kérek. Pap Ferenc, 
Forróencs. 

Kozák Jolán tanárnőnek örökszép, irredenta-
darabja: „Mi a haza" egy új darabbal együtt 
nyomtatásban megjelent. Ára 10.000 korona. 
Értesíti az iskolákat, hogy most készül egy 
Gárdonyi-estét betöltő munka (2 egyfelvoná-
sos színdarab Gárdonyi kedvenc alakjaival és 
egy értekezlet. élőképek, -zeneszámokkal) 
utóbbi október elején rendelhető meg a szerző-
nél: Budapest, I. Álkotás-u. 19. 

Okleveles óvónő nevelőnői állást keres. Lehe-
tőleg Dunántúlban. Szíves megkereséseket Bo-
ros Józsefné tanítónő címére kérek. Hövej, 
Sopron megye. 

Gör. kath., B-listás igazgató-tanító lakásélve-
zettel alkalmazást keres. Cím: Anonimus, 
Jászszentlászló. 

Harmónium eladó, alig használt, amerikai 
légszívós szerkezettel, három változattal. Özv. 
Novodomszky Jánosné, Szarvas, Vajda Péter-
út 180. szám. Válaszbélyeg. 

Nevelői vagy csoporttanítást vállal tanítói 
oklevéllel, benematurus gimnáziumi érettségi-
vel, teológiai végzettséggel bíró menekült 
tanító. Elfogadja elemi, polgári és alsóbb gim-
náziumi tanulók előkészítését szerény díjazás 
melleit. Scheller, Zalaszentbalázs. 

Gyermekszerető, menekült komoly tanítónő 
anyahelyettesnek ajánlkozik. Megszállott terü-
letre is megy. Ajánlatot „Magános" jeligére a 
kiadóba kérek. 

Cserél állami tanítónő Szatmár megyéből ref. 
vallásúval bárhová, bármilyen kis helyre. Itt 
vasútállomás, posta, távírda, orvos, gyógyszer-
tár helyben. Ajánlatok „Bárhová" jeligére a 
kiadóba kéretnek. 

Áll. tanító rk. kántor v. mellékes cserél vas-
úti állomással és természetben lakással bíró 
helyre. Lapujtő, igazgató. 

Harmónium, új, mintadarab, hatregiszteres, 
jutányosán eladó. Hőrl Nándor, Budapest, II, 
Török-utca 8. 

Harmóniumok, ház, iskola és dalárda részére 
(korlátolt mennyiségben) öt milliótól feljebb. 
Hőrl Nándor, Budapest, II, Török-utca 8. 

Szerényigényű, vallásos református óvónőt 
vagy tanítónőt keresek, aki I. és II. elemista 
gyermeket magánvizsgálatra előkészít, s a 
gyermekek testi és lelki nevelésében lelkiisme-
retesen segédkezik. Fizetése teljes ellátás és 
havi egy métermázsa búza. Az állás szeptember 
1-én elfoglalandó. Cím: Református Lelkészi 
Hivatal, Tahitótfalu, Pest m. 

Nevelőnőt keresek negyedik elemi osztály 
magántanuló fiamhoz. Azonkívül még első gim-
náziumba járó fiammal a tantárgyakat ismé-
telni. Németül perfekt beszélő előnyben része-
sül. Igénye megjelölésével kérem Konkoly 
Eleiméhez, Vác, Hattyú-utca 35. fordulni. 

Keresek szeptembertől polgárista leányomhoz 
komolyabb tanítónőt. Német nyelv szükséges, 
zongoratudás előnyben. Gruber Ernő intéző, 
Hencse, Somogy. 

Tanítónőt vagy tanárnőt, róni. kath. németül 
tudót keresek jövő tanévre második gimnázista 
és negyedik elemista leányaim mellé pusztára. 
Az állást lehetőleg azonnal el kell foglalni, mert 
a nagyobbik leányt különbözeti vizsgára kell 
előkészíteni. Fizetés: teljes ellátás és megegye-
zés szerinti készpénz. Adorján intézőné, Kishör-
csök-puszta, up. Kálóz. 

Protestáns tanárt vagy tanárnőt keres azon-
nali belépésre a selypi ipartelepeken megala-
kult magán polgári iskola. Ajánlatok sürgősen 
Beer Rezső főintéző úr címére küldendők Selyp-
cukorgyár Nógrád megye. 

25 éves nőtlen fővárosi tanító hegyvidéken 
(lehetőleg Dunántúl) állást keres. Énekből kö-

| zépiskolni képesítése van; Zongorázik. Ajánla-
I tot „Fővárosi" jeligére kérek a kiadóba. 

£ X W Á W í Ü ^ r á & f f l l l f ff&Sik<»íFlffllfflHfteiÍaS Rendszeres elemi és IV. közép. 
isk. oktatás testileg gyengen 

Dr. Révész Margit 
TELEFON 137-84. 

Zugliget, Remete-út 18. O y e r i n e k s s a n a t é r i u m velhető gyermekek részére. 
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Pusztai magániskolába olyan tanítónőt ke-
resünk, aki az iskolafenntartó 2 kis leányát 
iskolán kívül is neveli és zongoraoktatásban 
részesíti. Bikádi gazdaság, u. p. Gyönk. 

Belga és ezüst fajnyulak eladók. 2 hónapos 
párja 50.000, hasas anyák 120—150.000 korona. 
Faragó Béla Kecskemét. Gyermekmenhely. . 

Házitanítónőt keresek negyedik elemista kis-
lányom mellé, ki németül és esetleg más nyelv-
ben is jártas, a zongoratanítás is feltétel, négy-
éves fiamat pedig a német nyelvben oktatná. 
Azon idősebb, jó bizonyítványokkal rendel-
kező hölgyek, kik a pusztai életet kedvelik s a 
gyermeknevelés terén kitűnően végzik meg-
bízatásukat, ajánlataikat, bizonyítvány-máso-
latokkal és fizetési igény megjelölésével cí-
memre, Kovács Károlyné Homok, Szolnok m„ 
küldjék. 

Okleveles tanítónő intelligens családnál 
házitanítónői állást keres, hol irodai munkát 
végezhetne. Gépírást tud. Leveleket „Törekvő" 
jeligére az „Egri Népújság" kiadóhivatalába 
kérek. 

Cserél 14 tanerős áll. iskolától, Budapesttel 
villamos-összeköttetéssel több tanerős iskolá-
hoz férfitanítóval, erdős vidékre. Pest-, Bor-
sod-, Heves- és Nógrád megye előnyben. „Ta-
nító 25" post restante Pomáz. 

Tanítónőt keresek falura, ki 7—8 gyermeket 
önállóan polgári iskolára képezne. Fizetés fel-
tételei és felvilágosítások Keresztes jegyzőnél 
Fájsz. 

Okleveles nőtanerőt keresek falura egy pol-
gárista leányka mellé, ki német-, francia- és 
zongoraoktatást is vállal. Korchmáros Irma 
polgári iskolai igazgató, Tatatóváros. 

Magános tanítónő idősebb nőt keres, ki ház-
tartásában segédkeznék. Családtagnak tekin-
tené. „Uradalom" jeligére kiadóba. 

Keresek szeptember elsejére egy komolyabb, 
okleveles, református tanítónőt, aki kislányo-
mat első polgárira tanítaná. Fizetés megegye-
zés szerint. Szebeni Béni Pusztapó, 13. számú 
őrház, Szolnok megye. 

Tanítónőt keresünk 5 első polgárista leányka 
magánútoni tanításához. Ajánlatokat kér do-
ínoszlai posta. Heves megye. 

Református tanítónő helyettesnek vagy 
házitanítónőnek ajánlkozik. Szalay Ilona, 
Nagykőrös. 

Cserélek városból kitűnő méhészeti vidékre, 
Vas-, Zala- vagy Somogy megyékbe. Justin 
tanító, Csongrád. 

M.osí jeleni: meg! Most jeleni meg! 

A MAGYAR GYERMEK ÁBÉCÉSKÖNYVE 
az egyesített jelképes phonomimikai és írva-olvasási módszer alapján 

az elemi népiskolák I. osztálya számára. Szerkesztették: 
Q U I N T J Ó Z S E F 

a budapes t i m . k i r . á l l ami t an í tóképző in téze t 
i g a z g a t ó j a . 

D R O Z D Y G Y U L A 
a budapes t i m . k i r . á l lami t an í tóképző in téze t 

t a n á r a és gyakor ló i sko la i t a n í t ó j a . 

A szerzők könyvük szerkesztésénél a három tanítási eljárást szerencsés szempontok szerint 
egyesítették, melyek az írás és olvasás technikájának elsajátítását játszi könnyűvé teszik. 
Az irodalmi anyagban a magyar nemzet érzelmei, vágyai és reményei, a gyermek értelmi 
és érzelmi fokának megfelelően vannak feldolgozva. A könyvet a nm. m. kir. vallás- és 
közokt. miniszter úr a 138.224/923 sz. alatt az elemi iskolák részére tankönyvül engedélyezte. 

A MAGYAR GYERMEK OLVASÓKÖNYVE 
az elemi népiskolák II. osztálya számára. Szerkesztették: 

Q U I N T J Ó Z S E F 
a budapes t i m . k i r , á l lami t an í t óképző in t éze t 

i g a z g a t ó j a . 

D R O Z D Y G Y U L A 
a budapes t i m . k i r . á l l ami t an í tóképző in téze t 

t a n á r a és gyakor ló i sko la i t a n í t ó j a . 

E könyv A MAGYAR GYERMEK ÁBÉCÉSKÖNYVÉ-nek folytatása. Egy magyar család 
életét állítja a gyermek elé, melyből a vallásosság, a hazafiság, a munkaszeretet, a kedély, 
szóval a harmonikus józan élet hat a gyermek lelkére. Ezek az első magyar könyvek, 
melyek azt az eszmét tartják felszínen, melyre mindannyian állandóan gondolunk s melyre 
a jövő nemzedékét nevelnünk kell. E könyvet a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
a 138.222/923 sz. alatt az elemi népiskolák számára tankönyvül engedélyezte. Akik e könyve-
ket még nem ismerik, azoknak mutatványpéldányt készséggel küld a kiadóhivatal. Azoknak 
a tanító uraknak, kik A MAGYAR GYERMEK KÜNYVE-it bevezetik, az Ábécés könyv-

höz írt Útmutatót ingyen adjuk. 

RÉVAI TESTVÉREK IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRS. KIADÁSA BUDAPEST, VIII., ÜLLÖI-ÚT 18. 
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ISKOLAPADOK, TORNA-
ÉS JÁTÉKSZEREK, ATHLE-
TIKAB CIKKEK, BÚTOROK 

GYÁRA 

LOPOS GYULA 
B U D A P E S T , I I I , B é c s i - ú t 8 5 . s z á m . 

TELEFON 1 1 3 - 4 4 . 

Költségvetéssel és á r j e g y z é k k e l dí j -
mentesen szolgálok. 

„ Z A H N " . R E N D S Z E R Ü I S K O L A P A D O K . 

o r g o n a - , o r g o n a s í p - e s 
h a r m ó n i u m k é s z í t ő v á l l a l a t a 
P E S T E R Z S É B E T 

E r z s é b e t . u t c a 2 3 . s z á m . 

Vállalja modern új orgonák ké-
szítését művészi kivitelben. 

Régt orgonák átalakitását és ja-
vítását. 

Mindennemű orgonasípok speci-
ális készítését és szállítását. 

Szívó- és nyomórendszerű har -
móniumok készítését és javítását., 
Kültségtervozattel készséggel szolgáló k 

A l a p í t t a t o t t 1910-ben. 

H i r d e t é s e k e l f e l v e s z a k i a d ó h i v a t a l 
V I I I , M ú z e u m - k ö r ú t 6 . 

Az Üzemembe beolvadt Fe iwal - f é l e iskolai 
padgyár összes padmintáinak gyártása 

TELEFON • fjj 
BUDAPEST, fijq 
95-50. 

j SÜRGÖNYMIM: 

i WALSERGYÁR 
lOHBUTCl* BUDAPEST 

m f l o r g o n a . é p i t ő k 

R á k o s p a l o i a e Ú j f a l n 
(Budapest mellett) 

K l a p k a G y ö r g y - u t c a 52 . 
Készítünk pneumatikus és elektromos 
rendszerű orgonákat bármilyen nagy-
ságban és kivitelben. Úgyszintén mo-
dern gépezetes orgonákat.Mindennemű 
orgonasípokat és elektromos fujtató-
berendezéseket stb. Vállalunk javításo-
kat. átépítést, tisztítást, hangolást és 
orgonák jókarbantartását. Tervekkel és 
költségvetéssel készséggel szolgálunk. 

orgona- és harmoniumgyár 
R á k o s p a l o t a - Ú j f a l u 
E ö t v ö s u t c a 93- s z á m 

Budapest mellett 
a nyugati pályaudvartól a C 

kocsival a végállomásig. 
Alapíttatott 1861-ben. 

Vállal új orgonákat, homlokzatsípokat, 
L orgona-átépítéseket (villanyeröre, cső-

rendszerre), művészi kivitelben. 
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Illilllüllllll®! 

ÉPISKOLAI 
TANKÖNYVEK 0 

H 
főraktára a száz éven túl fennálló 

E E 3 

Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) Rt. 
könyvkereskedésében 

BUDAPEST, VI, Andrássy-út 21. 
ahol a Franklin-Társulat (IV, Egyeteme. 4.) és Lampel R. kiadásában meg' 

jelent tankönyveken kívül bárhol és bármely kiadónál megjelent 

összes tankönyvek, a legjobb és legolva-
| H sottabb ifjúsági művek, jutalomkönyvek 
ssss mindkét nembeli s bármely korú ifjúság számára minden alkalomra, továbbá 
= = forrásmunkák jellegével biró 

Hl tanítói és tanári könyvtári művek Ül 
E 3 a pedagógián kívül a tudományok va lamennyi ágából kaphatók, g j 

== Mindenhová, ahol könyvkereskedés nincs, előnyös feltételek ===== 
== mellett közvetlen szállít és megadja azt a kedvezményt, amelyet bárki ===== 

=§= Ha valaki eddig használatban volt oly tankönyvet rendel, amely* §== 
== bői az 1924/25. tanévre nincs és nem is lesz elegendő készlet, e ===== 
==== helyett az ottani viszonyoknak megfelelő más kitűnő tankönyvet ajánl. ===== 

S Bármily jellegű iskolát él tud látni a szükséges tankönyvekkel 

_. és közismert előzékenységgel és pontossággal szolgál ki mindenkit. 

—ES ¥ A Franklin-Latnpel kiadásában megjelent tankönyvek az = r= 
H új tanterv életbeléptetése esetén az új tanterv követeimé' = = 
nyeinek figyelembevételével kellő időben dolgoztatnak át, úgy hogy a tanterv === 
életbeléptekor már az átdolgozott új kiadás lesz kapható. A Franklin*Lamp el s r : 

s a s tankönyvek hazafias szellem és valláserkölcsi felfogás, helyes módszer és szer* s s s 
kezet, szép előadás, könnyű stílus és csinos kiállítás szempontjából egyaránt = 

ssss általános elismerésben részesülnek s haladást jelentenek. ssss 

B i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i 
Magyar Tudományos Té rsulatok Sajtóvéllalata Rl. Budapest, Múzeum-körút 6. — Igazgató : Szabó T . István. 
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A MINISZTER ÉS A TANÍTÓSÁG. 
(k. h.) Tűnődve szemlélem írószobám 

ablakából az idők múlását. Megelevenedik 
előttem a kultuszminisztérium egynegyed-
százados története. Elvonulnak előttem ra-
gyogó, történelmi nevű miniszterek, fényes 
elméjű tanácsosok, mindegyik telve ambí-
cióval, munkakedvvel. Mindegyik dolgozik 
egy-egy reformon, törvénytervezeten, új 
utasításon; mert mindegyik miniszter előtt 
egy gyönyörű Nagy-Magyarország hatal-
mas kultúrpalotája állott, amelyet a hármas 
halom és a négy folyam völgye határolt. 

Ha azután kibocsátotta a miniszter egyik-
másik alkotását, akkor megszólaltak a napi-
lapok és szinte egyértelműleg ünnepelték a 
minisztert az új iskolareformért. De az ün-
neplést rendesen megzavarta a szakembe-
rek tiltakozásának a felvonulása. A tan-
ügyi szaklapokban és gyűléseken eresebb-
nél erősebb hangnemekben szólaltak meg a 
kritikák; csakhamar memorandumok röp-
ködtek a képviselőház asztalán; a szakem-
berek élő tiltakozásai az új iskolai reform 
ellen. A képviselőházban is sokszor meleg 
napja volt a miniszternek, mert a tanárok 

rendesen egy-egy szakembert állítottak a 
sorompóba. 

És íme, mily nagyot változtak az idők! 
Most egy agyonnyomorított ország kul-
tuszminisztere ennek a kis didergő ország-
nak kultúrpalotáját csekély anyagi erővel 
egymaga építgeti. Egymagára van teljesen 
utalva. 

Hiába néz szerteszéjjel, sehol egy minta, 
sehol egy taposott út. Minden talpalattnyi 
helyet, a jövő kultúrája számára, annak a 
kis országnak speciális viszonyaira való 
tekintettel, de mégis a nagy nyugati kultúrá-
val kapcsolatban neki magának kell kije-
lölni. És megkezdi a legnépszerűtlenebb in-
tézmény kiépítésén, az egyetemek területén, 
megteremt egy fogalmat: gyiijteményegye-
tem alatt, amelynek eddig itt még hírét sem 
hallották. És nem ismer pihenést, nem is-
mer szünetet addig, amíg tető alá nem vitte. 
Ma már egyike legszámottevőbb tudomá-
nyos intézményeinknek. 

Azután hozzáfogott az új középiskolai 
tanterv megalkotásához. Csendben, szinte 
halkan fogott e nehéz kérdés megoldásához 
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és mint akinek nincs sok ideje a megfon-
tolgatásra, tervezgetésre, gyorsan, de a 
mester biztosságával máris az új iskolaév 
az új középiskolai törvénnyel kezdődik meg. 

De mi ez? Hol vannak a napilapok 
dicsőítő cikkei ? Hol vannak a minisztert 
ünneplő vezércikkek! Hogy megfordult az 
idő kereke! A minisztert dicsőítő cikkek 
helyett megszólalnak a szakemberek ko-
moly kritikái és egyhangúlag elismerik a 
reform minden irányban való helyességét. 

Igen, megfordult az idő kereke! A minisz-
tert most nem laikusok dicsérik, hanem a 
szakértők egész tábora; és a laikusok tá-
madják a napilapokban. Micsoda gyö-
nyörű világ ez az iskola szempontjából! Az-
előtt mindig az volt a baj, hogy a kultusz-
miniszter a szakértők meghallgatása nélkül 
hozza az iskola törvén veket és ma azt kifo-
gásolják, hogy a miniszter együtt dolgozik 
a szakértőkkel. Büszke lehet a miniszter a 
tanárvilág elismerésére. 

De még egy érdekes jelenség tűnik föl 
manapság. Azelőtt a kultuszminisztert ren-
desen támadták a felekezetek, volt idő, ami-
kor éles harccá fejlődött ez a támadás, ami-
kor az államosítás volt a jelszó, — ma éppen 
megfordítva áll a dolog, ma azt látjuk, 
hogy a minisztert felekezetek, állami taní-
tók, tanárok szívvel-lélekkel támogatják, 
mert érzik, hogy miniszterük egyaránt meg-
becsüli a tanítóságot és a tanárságot és 
méltó helyet biztosít számukra a társada-
lomban. 

Íme, egy látszólag törékeny, gyönge szer-
vezetű ember, de valójában hatalmas erejű, 
rengeteg tudású férfiú emberfölötti munkát 
végez egymaga és ha a napilapok villámai 
cikáznak is és szórják a mennyköveket, ő 
összefont karokkal, rendületlenül áll az 
ablakba és fölényes mosollyal nézi a menny-
kövek röpködését; ellenben melegség járja 
át a testét, ha munkatársaira, tanítóira és 
tanáraira gondol, akikkel együtt oldja meg 
pompásabbnál pompásabb reformjait. 

Hiszen még nem volt idő a magyar kul-
túra történetében, hogy miniszter és tanító-
tanár-világ úgy egybeforrt volna, mint Kle-
belsberg Kuno gróf kultuszminisztersége 
idején. 

Űj iskolaév küszöbén. 
I r ta : Quint József. 

Szent Is tván napja után két-három hétig 
egyetlen gondolat foglalkoztatja a gyermeke-
ket és a felnőtteket. Nincs más esemény, mely 
ilyen osztatlan érdeklődést tudna kiváltani, 
mint az iskolai év megnyitása. Az érdeklődés 
iránya szerint a nemzet tagjai három cso-
portba oszthatók: az első csoportba tartoznak 
az iskola munkásai, a pedagógusok, a máso-
dikba az iskolát kereső szülők, a harmadikba 
az iskolába hozott gyermekek. 

1. A pedagógusoknak észre kellene venniök, 
hogy az iskolai év megkezdésekor ők állanak 
az érdeklődés központjában. Nekik fel kellene 
használniok a szülők lelkének pedagógiai ké-
szenlétét is, minden szülőnek csak sa j á t gyer-
mekére irányuló, egyoldalú és önző érdeklődé-
sét többoldalúvá kellene tenniök és az egész 
nemzet sorsát felölelő közérdeklődéssé kellene 
kiszélesíteniök. Nem arról van szó, hogy a be-
íratás alkalmával, vagy a javító vizsgálat i ránt 
érdeklődő szülővel váltott néhány szó kultúr-
politikust vagy nemzetnevelőt csináljon a szü-
lőből. Ez nagy dolog és sok komoly tanulmányt 
kíván. De éreznünk kell valamennyiünknek azt 
a kötelességet, hogy bármely oldalról tekintsen 
bele a laikus, a szülő az iskola szervezetébe, 
ne csak merev adminisztratív formákat, vagy 
kényelmetlen szervezeti korlátokat, hanem az 
ezek mögött álló erkölcsi elveket, lélektani ala-
pokat, bevált nevelőszokásokat lássa. 

Igen sok esetben az iskolai év megnyitása 
az egyetlen alkalom, amikor a pedagógus a 
szülőkben appercipiálásra kész lelket talál, — a 
szülői értekezletre talán már csak az udvarias-
ság hozza, lelke pedig ott van a félbenmaradt 
munkánál — azért ezeket a pillanatokat na-
gyon fel kell használni. Igaz, hogy a szülő a 
legtöbb esetben nem ér t a pedagógusok mun-
kájához; az alsófokon a módszer, a felsőfokon 
az anyag nehézsége miatt . A cél, a végcél, melyre 
szülő és pedagógus törekszik, azonban ugyanaz, 
abban bizonyára egyet kell érteniök. S ha a 
pedagógus leveti a céhjelvényeket, a tanítási 
módszer és tanítási anyag tarka változatait 
és ő maga is keresi a célt, akkor megtalálta azt 
az ősi pedagógiai nyelvet, melyen a legegysze-
rűbb szülő is megérti. Ha a pedagógus nem az 
értékelést, hanem csak a másoktól ellesett mód-
szereket és a rengeteg tanulnivalót, az eszközt 
látja és annak évezredek alatt kialakult és ma 
már nagyon kifinomult terminológiájával kezdi 
a szülőt felvilágosítani, akkor a szülő nem érti 
meg szavát, csak udvariasan bólogat, de az 
iskolát továbbra is valami misztikus, félig ne-
mesítő-intézetnek, félig kínzó-kamrának te-
kinti, melybe minden kultúrembernek rövidebb-
hosszabb ideig járnia kell. A kényesebb szülő 
talán valami magániskolában keres menedé-
ket, mer t azok programmjukat valahogy job-
ban tud ják a modern idők nézeteihez alkal-
mazni, mondjuk a pénzes emberek szájaíza 

' szerint megfogalmazni. 



"29—30. szám. Néptanítók Lapja 3 

Használja fel a pedagógus a szülők fogékony 
perceit arra is, hogy az ilyen és hasonló ese-
tekben lelketlen társai által okozott rombolá-
sokat helyrehozza. Igen sokszor a szülők téves 
nézetekkel, helytelen kívánságokkal, arcpirító 
ajánlatokkal jönnek az iskolába; ezeket nem 
mindig számításból, hanem igen sokszor ártat-
lanul tár ják elénk. Ha a forrást keressük, 
rendszerint megtévedt pedagógusra bukkanunk, 
akinek az örök eszménynél fontosabb volt a 
múló haszon. Ilyen esetben a hallgatás bűn, 
mer t a szülő már Tégen észrevette, vagy sejti 
az igazságot. 

Készüljünk az évi munkára mi pedagógusok 
is ezekben a napokban, mikor a nemzet lelke 
telítve van pedagógiai érdeklődéssel. De ez a 
készülésünk nem fordulhat részletkérdések felé, 
nem állhat csak a módszer átgondolásából és 
az anyagrészletek logikai tagolásából, hanem 
főleg a végső elvek, a oél, az alapgondolat ú j 
átgondolásából. 

Az eszményi cél most is ugyanaz, ami száza-
dokkal ezelőtt volt és amely tíz évvel ezelőtt 
irányított. De más lettem én, más lett körülöt-
tem a világ és mások a tanítványaim. Nem 
azon gondolkozom ezekben a napokban, ho-
gyan tanítsam a beszédértelemgyakorlatot, 
vagy a számtant a népiskola IV. osztályában, 
hogyan a latint, hogyan a történetet, hanem 
mindezeket az osztályokat és tárgyakat hogyan 
használjam fel a még mindig forrongó idők-
ben, hogy az elkényeztetett vagy elhanyagolt 
gyermekkel is a nevelés célját megvalósítsam. 
Hogyan használjam fel a családból hozott ér-
tékeket és hogy formáljam a családot a gyer-
meken keresztül, hogyan ellensúlyozzam a tár-
sadalom romboló hatásait és hogy biztosítsam 
egy jobb társadalom alapjait mindennapi mun-
kámban, miközben görögöt vagy földrajzot, 
abc-t vagy éneket tanítok és mint élő példa a 
gyermekek közt élek? 

Végezzünk lelkiismeretvizsgálatot és állapít-
suk meg, hogy életünk, nevelésünk és tanítá-
sunk megegyezik-e a nevelés céljával, legalább 
azzal, melyet magunk elé állítottunk. Vizsgál-
juk meg, hogy célunk megfelel-e a nevelés esz-
ményi céljának? 

2. A szülőknek tisztában kell lenniök az iskola 
céljával és hatásának korlátaival. Azok a szü-
lők, akik gyermekeiket beírat ják az iskolába 
és azt hiszik, most már a nevelés súlyos és 
felelősségteljes gondjait más viseli helyettük, 
akik azt hiszik, most már a gyermekkel semmi 
dolguk nincs és minden hibáért ezután az isko-
lát teszik felelőssé, nagyot tévednek. Mert az 
iskola csak igénytelen segédje a családi neve-
lésnek. Berendezkedésénél és szervezeténél 
fogva, többnyire csak az értelmet veszi gondo-
zás alá és az értelmen keresztül próbál a lélek 
többi területeire: a kedélyvilágra és az aka-
r a t r a hatni és csak szerény kezdeményezéseket 
tesz a test, az egész ember nevelésében. 

A szülőnek tudnia kell, hogy az iskola nem is 
férkőzhetik a gyermek legnemesebb lelki érté-
keihez, erkölcséhez és akaratához, ha a gyermek 
már az iskolaelőtti korból jól beidegzett, ferde 

szokásokat és bűnös hajlamokat hoz. Ne szidja 
az iskolát, ha gyermeke önző, kegyetlen, zsar-
nok. Nem az iskola nevelte a gyermekbe ezeket 
a tulajdonságokat, hanem a család növelte 
azok csíráit, talán már a csecsemőkorban, mi-
kor majomszeretettel megengedtek a gyermek-
nek mindent. Ezek a diszpozíciók évekig ott 
szunnyadhatnak a lélek rejtekeiben és akkor 
törnek elő elemi erővel, mikor a test és a lélek 
kezdi érezni növekvő erejét. 

A szülőnek tudnia kell, hogy a lélek leghatal-
masabb mozgatójának, az akaratnak, nem az 
iskolai tanulmányok által leginkább befolyá-
solható értelem az ura, hanem a családban 
ezerszer megismételt cselekvések begyakorolt, 
szokássá vált , állandósult formái. Az iskola 
hiába t an í t j a az erkölcsi szabályokat, illem-
szabályokat, azok csengő-bongó szavak, cifra 
rongyok lesznek, ha a családban mást lát, mást 
gyakorol nap-nap után a gyermek. Csak er-
kölcsi zseni tud önerejéből az erkölcsi hínárból, 
a romlottság poshadt légköréből a tisztasághoz, 
az eszményhez felemelkedni. Ezt azonban nem 
egyedül az értelem intő, hívó szava vonja, ha-
nem belső küldetés, intuitív erő ha j t j a a ma-
gasságba. I lyen erkölcsi zsenik ri tkán szület-
nek, a legtöbb gyermek gyarló ember, kiben az 
értékek salak alá vannak temetve. 

A szülőnek r á kell eszmélnie a r r a is, hogy a 
gyermek az iskolaköteles időben is csak arány-
lag kevés időt tölt az iskolában és meg kell vá-
logatnia a többi hatásokat, melyek az iskola 
mellett formálják a gyermeket. Baj esetén pe-
dig csak akkor emeljen váda t az iskola ellen, 
ha a kiküszöbölési módszerekkel minden más 
tényező ártat lannak bizonyult. 

Azok a szülők pedig, akik féltve viszik gyer-
mekeiket az iskolába, akik irtóznak kórokozó 
baktériumoktól és az ezeknél is károsabb lelki 
fertőzés csíráitól, akik nem bíznak az iskola 
munkájában, a tanítók és tanárok helyes mód-
szerében, akik attól félnek, hogy gyermekeik 
szellemi értékét nem ismerik fel, akik nem akar-
ják, hogy gyermekeik mellőzésben részesülje-
nek, legyenek nagyobb bizalommal az iskolák 
egészségügyi berendezéseivel, a tanítók felügye-
letével és ellenőrzésével szemben és higyjék el, 
hogy a pedagógusok is, bár nem tökéletesek 
azok sem valamennyien, vannak a sa já t mun-
kakörükben olyan magas szinten, mint a nem-
zeti kultúra munkásainak más csoportjai. 

Ez a bizalom nem kell hogy vak bizalom le-
gyen, hanem ellenkezőleg, tegyen megértővé ós 
éberré és mikor maguk a pedagógusok elvi hai>-
cot folytatnak egészségesebb iskoláért, jobb fel-
ügyeletért, tökéletesebb tanítóképzésért és tanár-
képzésért, ne maradjanak magukra, hanem 
kívánságaik találjanak visszhangra a szülők 
táborában, még akkor is, ha addig már a sa já t 
gyermekeik el is végezték iskoláikat. Mert aa 
iskola nem a pedagógusok ügye, hanem az 
egész nemzet ügye. 

A köznevelés kiépítésének első feltótele a 
pedagógiai érdeklődés általánosítása. Ne csak 
a saját gyermekén, ne csak a rajta esett tény-
leges, vagy csak vélt sérelmén keresztül, ne 
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csak az indulat, vagy az öröm érzésével köze-
ledjen a társadalom az iskolához, ne csak az év 
megnyitása alkalmával, hanem állandóan fog-
lalkozzunk a jövő nemzedékkel, a gyermekkel, 
mert a gyermekek a nemzet jövőjének zálogai. 

3. A gyermekért van az iskola. A gyermeki 
lélek súlyos aggodalmainak napjaiban legyünk 
megértők a kis szívek gondjai iránt. Az újon-
coknak az ismeretlentől való félelmét ne növel-
jük ijesztgetésekkel. Ne a gyermekek ostorát 
lássák a tanítóban, hanem a jóságos nevelőt, 
aki, mint az apa és az anya, t á r t karokkal és 
meleg szívvel v á r j a a kicsinyeket. Az iskola 
életéből ne szomorú, hanem vidám, ne elriasztó, 
hanem csalogató képeket fessünk. 

Gondterhes arccal, elmélyedéssel jár-kel a 
nagyobb gyermek, ú j tanítóhoz kerül. Segít-
sünk kételyein, erősítsük a kegyelet érzését a 
régi tanítóval szemben, de keltsünk bizalmat az 
ú j iránt, hogy az iskola folyosóján állva, köny-
nyezve pillantson a multóvi osztályban eltűnő 
tanító után, de már a könnyein keresztül mo-
solyogjon az ú j tanító felé. Táguljon a fiatal 
szív, fogadjon be bús és örömteli érzéseket, ta-
láljon helyet a lelkében mindkét tanító, a régi 
is, az ú j is. 

Űj iskolába kerül a gyermek. Nemcsak a régi 
tanítóját veszti el, hanem azt a kedves épüle-
tet, melybe eddig járt, melyet gyermeki kép-
zelete benépesített ezer képpel, melyhez első 
iskolai emlékei fűződnek, mellyel egybeforrt a 
sok iskolatárs, nemes felbuzdulások, ünnepé-
lyek, emelkedett percek, gyermeki ártatlan csí-
nyek, a mozgalmas udvar, jókedvű játék. Más 
városba megy: elveszti az utcát, az iskolába 
vezető utat ezer apró élményével, a kedvenc 
játszó- és kirándulóhelyeket. 

Ne menjünk el ilyenkor némán, és megér-
tés nélkül a gyermek mellett, ne hagy juk 
magára súlyos gondjaival, segítsük át, ahol 
lehet a nehézségeken, foglalkozzunk vele, tár-
gyaljuk meg vele a jövő terveit éa építsünk 
aranyhidat az ú j tanító, az ú j iskola, az ú j 
város felé. 

Pedagógus barátaim, mi pedig, akik ismerjük 
a gyermeki lelket, álljunk az aranyhíd innenső 
felén és menjünk a félútra a szülők elé. Le-
gyünk elkészülve arra, hogy a gyermek, akit 
hoznak, a legtöbb esetben nem olyan, amilyen 
lehetne, de ezért ne dobjunk követ sem a szü-
lőkre, sem a minket megelőző iskolára, m á i 
azért sem, hogy annak idején ránk se dobja-
nak követ, amiért mi sem fogjuk úgy elbocsá-
tani, ahogy lehetne. Mindnyájan követünk el 
mulasztást. A mulasztás oka emberi gyengesé-
günkben rejlik, mely fogyatékossággal súj-
totta szemünket, hogy ne lássuk tisztán a dol-
gokat és gyengeséggel akaratunkat, hogy ne 
tudjuk megvalósítani még azt sem, amit tisz-
tán látunk. 

Nyujtsunk szeretettel kezet az iskolánkba 
jövő gyermeknek s ez a szeretet megerősít ben-
nünket, lehetővé teszi, hogy a munkában ne vá-
logassunk, hogy ne tegyünk különbséget a család 
ós iskola kötelességei között, hanem ar ra kész-
tet, hogy amit a család esetleg elmulasztott, 

azt pótoljuk, amit elhibázott, azt javítsuk 
amennyire lehet és a magunk munkájá t úgy 
végezzük, hogy azokat az erényeket, melyeket 
a családi körből kellett volna a gyermeknek 
hoznia, az iskolai munka út ján is szerezhess® 
meg. 

A megértő szeretet azonban csak megérti és 
megbocsátja, de soha meg nem engedi a lazasá-
got erkölcsi tekintetben. Az erkölcsi törvény 
ott álljon a maga érintetlenségében és tiszta-
ságában előttünk, abból ne engedjünk egy 
fonálnyit sem. A lélektan, a gyermektanulmány 
alapján álló nevelés könnyítse meg nekünk és 
tanítványainknak az igazsághoz vezető úton 
való haladást, de sohase bocsátkozzunk alkudo-
zásba az örök értékekkel, mert csak tántorítha-
tatlan erkölcsi érzékkel és akarattal alapozhat-
juk meg a jövőt. 

A falusi iskola szelleme. 
I r t a : Balla Ernő, pándi állami tanító. 

A népiskola tantárgyai között jelentős sze-
repe van az alkotmánytani ismeretnek, amely 
az idők folyamán a megváltozott közigazga-
tási, kormányzási, alkotmányjogi vonatkozá-
saiban a népoktatási intézményt kiemeli, mint 
oly tényezőt, melynek fejlődésével — annak a 
mai életre alkalmazott erkölcsi hatásaival — 
egy jobb sorsot érdemelt nemzet boldogabb 
jövőjét, hatalmát igyekszik megalapozni. 

A magyar nemzet lelki integritásának kér-
dését oldja meg a „Kisfaludi Társaság", ami-
dőn a magyar irodalom termékeivel lelki kö-
zösséget igyekszik teremteni a reánk nézve 
oly szomorú trianoni békekötés által elszakadt 
magyar testvéreinkkel; a hazafi úi érzésnek 
valláserkölcsi alapon való hatásosabb fejlesz-
tésével pedig a még mindig nem eléggé érté-
kelt magyar népnevelő művészi munkája ne-
vel lelki közösséget magyar és magyar között, 
azon zsenge gyermeki lelkekben, melyeket 
még nem mételyezett meg a gyarló emberi 
bűn s melyeknek ideális fejlődésükben vezérlő 
példaként áll hűséges munkatársuk — a ma-
gyar tanító egyénisége!. . . 

Mintha érezné-tudná a „ma" iskolás gyer-
meke, hogy reá a jövőben, a nemzeti eszme 
szempontjából, nagy feladatok várakoznak. 
Ügy látom, mintha érzések, gondolatok röp-
ködnének, kielégíthetetlen vágyak tombolná-
nak növendékeim lelkében, ha az öreg Duná-
ról, a Bánság acélos búzát termő rónáiról, 
avagy a magyar véröntözte Kárpátok koszo-
rús bérceiről mesélek nekik, melyek m a . . . 
nem a miénk! I t t látom megnyilvánulni a 
gyermeki lélekben az ezredéves örökséget... 
a hazaszeretetet. Ügy látszik, ez vele születik 
a magyar gyermek lelkivilágával. Ott él az a 
szűztiszta, de érző lelkében, hogy egy parányi 
erkölcsi hatásra — mint a példa is igazolja — 
csodákat produkáljon fejlődésében. 

De há t nem látja-e, nem veszi-e észre ma 
minden népnevelő, hogy amidőn növendékei-
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Tel a nagy természet világában kalandozva 
ismerteti annak rend- és törvényszerűségét, 
színpompájában való nagyszerűségét — mily 
áhítat, ihlet szállja meg azokat az ár ta t lan 
gyermeki lelkeket, melyek észrevétlenül köze-
lednek a mindenség nagy alkotójához. . . az 
Istenhez?! 

Igen! E nevelői hatásokat érezzük mind-
annyian, kiket a sors e munka végzésére el-
szólított, látjuk, érezzük, hogy egy kis parány-
nyal közelebb jutottunk célunkhoz: növendé-
keink lelkiképességének hazafiúi s valláser-
kölcsi alapon való fejlesztéséhez. 

Hogy ma különösen miért szükséges erre 
oly nagy gondot fordítanunk, egy vesztett há-
ború erkölcsi reakciója megadja rá a feleletet. 
S e vonatkozásokban különösen kiemelendő a 
fizikai s szellemi életben a „korai érettség" 
stádiuma, mely a különböző életkoroknál meg-
megnyilvánul a maga szomorú valóságában. 
A „ma" gyermeke egész más szerepet tölt be 
a családnál, mint a régi. A falu iskolás gyer-
meke a nyolc éves világháború alatt a távol-
levő apa szerepének betöltésére predesztinál-
tatott, tekintélye a családban emelkedett s ennek 
hatása alatt az elhanyagolt lelkiképességekkel 
szemben természetes ösztönei uralkodtak fö-
lötte. Az iskola szorgalmas látogatásának hiá-
nya, a családi életnek testi és lelki gondjaival 
indokolt fegyelmezetlensége szomorú hatással 
volt a gyermek erkölcsi fejlődésére. A munka-
kör, mely elé állíttatott, „korai érettséget" te-
remtett, mely abnormitás — sajnos — az idő-
sebbek iránti tiszteletlenségre, önzésre, neme-
sebb lelki tulajdonságok elsatnyulására, az 
élet élvezeteinek, örömeinek korai megismeré-
sére vezetett. S ha elgondoljuk, hogy ez abnor-
mitás majdnem egy évtized nemzedékét súj-
totta, akkor igazolva látjuk azt, hogy a mai 
fokozott mérvű valláserkölcsi nevelés mily 
nagy feladat előtt áll, nemcsak az isKolában, 
hol a közelmúlt példája szomorú valóságában 
érezteti hatását, hanem az iskolán kívül is, 
hol döntő csatát kell vívnia a magyar nemzeti 
lét érdekében e gyűlölt ellenséggel — az er-
kölcsi sülyedéssel. 

Mintha e romboló háború reakciója felidézte 
volna a középkor egyik jelszavát: „Maxima 
debbetur puero reverencia" — de ugyanakkor 
a családi élet megfeledkezett e tisztelet er-
kölcsi értékének biztosításáról, — a jellem ne-
veléséről. Nem azt mondom ezzel, hogy a csa-
ládi életben fejlődő gyermek előtt nem állott 
volna kellő példa a nevelő tényező jellem-
szilárdságában a maga erkölcsi hatásaival, hi-
szen a hazáért vérző apa, testvér, rokon min-
den erkölcsi vontkozásaiban élő példaként ál-
lott a szeretve aggódó gyermeki lélek előtt, de 
mint szomorú tényt koncedálnunk kell, hogy 
e kor szellemével járó külső s rossz erkölcsi 
motívumok megmételyező hatása nagy száza-
lékban szedte a maga áldozatát! . . . 

Nehéz feladat előtt áll itt az iskola, a nevelő, 
a tanító, kinek nemcsak keresni, de meg is 
kell találni azt az erkölcsnemesítő s jellem-
szilárdságot eredményező utat, melyen ha-

ladva, biztosíthatja az erkölcsi fejlődésnek azt 
a stádiumát, melyen mint erős piedesztálon 
egy jövő nemzedék pszihológiai élete fog ki-
alakulni . . . boldogítására egy sokat szenve-
dett hazának! Boldog lehetsz Te néptanító, 
kire ily magasztos feladat megoldása bízatott 
s büszke lehetsz a magad szerénységében, 
hogy egy jövendő nagy feladatok elé állított 
nemzedék lelki irányításába belecsepegtethe-
ted honszerelmed s Istenbe vetett rendíthetet-
len hited izzó cseppjei t ! . . . 

De hát nézzük általánosságban, melyek is 
azok a lelki jelenségek, melyek nevelése, fej-
lesztése ma a pedagógiai életben eminens kér-
dés s melyek az ország nemzeti, gazdasági s 
kulturális fejlődését vannak hivatva biztosí-
tani. 

I t t első helyet a valláserkölcs nevelése fog-
lal s abban a kellemes helyzetben vagyunk, 
hogy ezt tanítási anyagunkban lépten-nyomon 
istápolhatjuk. Érezniök, tudniok kell a növen-
dékeknek, hogy az Isten adományozta lélek 
szellemi kincseinek gyarapodása az, mely őket 
kisegíti a tudatlanság sötét homályából s kö-
zelebb viszi őket a felvilágosodás, a tudomány 
csarnokához. E lelki fejlődés folyamán a ne-
mes érzelmeket tartalmazó ismeretek világá-
ban önkénytelenül fejlődik ki a gyermeki lé-
lekben az önértékelés tudata, ez pedig már er-
kölcsi alapon áll. 

E jelszavakkal telt korszakban a vasárnapi 
lelkigyakorlatok mellett az iskola valláser-
kölcsi nevelése biztosítja az Isten iránti sze-
retet és tisztelet érzésének fejlődését s ha te-
kintetbe vesszük, hogy e fokon ható ingerek 
egész életünkre döntő hatással szoktak lenni 
s hogy a vallásos hit az értelem szülte érzel-
mek fejlesztését vonja maga után, akkor a 
mai iskola szellemének feladata leplezetlenül 
a maga hatalmasságában áll előttünk. 

Hiszen csak hazánk történelmének lapjai t 
forgassuk, hol a sok szenvedés, vér és anyagi 
áldozat mind visszavezethető azokra a pszi-
chológiai jelenségekre, melyek irányítólag ha-
tottak nemzetünk akkori életére, életviszo-
nyaira, különböző erkölcsi stádiumaira. S ha 
hozzágondoljuk, hogy e jelenségekben az Is-
tenbe, a magyarok Istenébe vetett hit mindig 
oroszlánrészt biztosított magának, akkor kon-
statálhatjuk, hogy ez az az érzelmi alap, 
melyre építhetünk különösen ma — Csonka-
Magyarországon —, hol a magyar nemzeti 
szellem közgazdasági értékét igyekszünk biz-
tosítani alapos közgazdasági érzék nevelésével. 

Az erkölccsel kapcsolatban az önérzet neve-
lésére is nagy súlyt kell fektetnünk, nemcsak 
azért, mert e nemesebb érzelem nélkül az er-
kölcsi stádium fogyatékos, hanem azért is, 
mert az ősi magyar jellem e kimagasló vonása 
talán éppen ma fogja éreztetni legjobban ne-
velői hatását a gyermek lelki fejlődésében s 
annak irányításában. Búvárkodjunk csak kis 
emberkéink lelki világában s állapítsuk meg, 
hogy a cselekedtető tanítási formában a 
„megdicsérés"-, avagy a „lebecsülés" hatására 
mint pirul ki az önérzettel telt gyermeki arc, 
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illetve mint halványul el, hogy tomboló lelki 
világában kifejezést adjon a hirtelen keletke-
zett akaratnak, mely tenni, alkotni fog bizo-
nyára, ha ott — az erkölcs szolgálatában — a 
kitűzött nevelői cél helyes formában alkalmaz-
tatott. S míg az erkölcsi jellemvonásokat jó-
részben a környező élet i rányít ja s mivel a 
gyermek legtöbb idejét a család körében tölti 
— így az ottani hatások azt lépten-nyomon be-
folyásolják —, addig a hazafiúi jellemképzés 
feladata majdnem csupán az iskolát érinti, 
hiszen az elmúlt világháború a maga vonat-
kozásaiban hálásan értékelte a magyar isko-
lák ez irányban is kifej tet t s érett gyümöl-
csöket hozott munkáját . 

De há t visszatérve az akarat nevelésére, 
mely különösen a gyakorlati oktatás kereté-
ben érvényesül, konstatálhatjuk azt, hogy ez 
érzék csodálatos fejlődést mutat a mai kor 
gyermekében, de — sajnos — nem abban az 
irányban, melyre hivatva lenne. Igen! Akar ja 
a gyermek — már csak utánzó ösztöne alapján 
is — cselekedni, k ívánja megismerni azokat a 
fiziológiai, pszichológiai mozzanatokat is, me-
lyek az ő lelkének érzékeny lemezére oly nagy 
hatást gyakoroltak a mindennapi életben-
melyek azonban míg a felnőtteknél mint az 
életkor követelményeiként dominálnak, addig 
a zsenge gyermeki lelket megmételyezik, teste 
fejlődését akadályozzák s így erkölcsi életére 
oly hatást gyakorolnak, melyek reakciója a 
későbbi korban jelenik meg a maga szomorú 
valóságában. 

Igen! Míg egyfelől — a nemes érzelmeket 
eredményező s ambícióval telt — gyermeki 
akara t fejlődését, minden r á j a vonatkoztat-
ható nevelő eszközzel igyekszünk előmozdí-
tani, addig az előbb vázolt hatásokkal szem-
ben a nevelő tényezőknek oly irányú tényke-
dése szükségeltetik, melyek azok testet-lelket 
romboló munkáját lehetetlenné teszik. 

Tud juk mi népnevelők, hogy e munka elvég-
zése nehéz feladat, de szeretjük hinni, hogy e 
nemzeti lét érdekében kifejtett gigászi küzde-
lemben a társadalom, a család, támogatni 
fogja kellő megértéssel, vallási és kultúr ér-
zékkel azoknak munkájá t , kik Istenbe vetett 
hittel dolgoznak az integer Magyarország fel-
támadásán. 

A tanya kultúrájáért. 
Hübner Józuf, pályázatunkon első dí ja t nyert 

pályamunkája. 
(IV. közlemény.) 

III. Az iskolábajárás akadályai. 
Ha az előző két fejezetben tárgyal t módon 

minden tanköteles részére gondoskodtunk is-
koláról s az összes tanköteleseket beutaltuk az 
iskolába, a nemzetnevelés érdekében még nem 
tet tünk meg mindent! Gondoskodnunk kell 
még az iskolábajárás akadályainak elhárításá-
ról, azok megszüntetéséről. 

Az iskolábajárás akadályai kétfélék, úgy-
mint: 

1. Átmeneti jellegűek, 2. állandó akadályok. 
Átmeneti jellegű akadályok: a) a tanköteles 

betegsége és a családban előforduló ragályos 
betegség, b) időjárási viszonyok, c) ruházat 
hiánya, d) a gyermeki munkaerő felhaszná-
lása, e) egyéb okok (családi ünnep, haláleset, 
tűzvész stb.). 

Állandó akadályok: a) a tanköteles testi 
vagy szellemi hátramaradottsága, b) a lakás-
nak az iskolától való távolsága, e) természeti 
akadályok (víz, sár, használhatatlan u tak stb.). 

A népoktatás, nemzetnevelés érdekében 
teendő intézkedéseknek csak úgy lesz meg a 
remélt gyümölcse, ha a közösség, a nemzet 
minden tag ja részesül azokban a nevelő hatá-
sokban, amelyeket az államhatalom — a kor 
igényeinek megfelelően — a népiskola felada-
tává tett. 

Ez pedig csak úgy lehetséges, ha az iskolába 
való beutalás mellett gondoskodunk ar ró l is, 
hogy a tanköteles az iskolába állandóan, aka-
dály nélkül járhasson. Ezért kell foglalkoz-
nunk az iskolábajárás akadályaival s meg-
szüntetésük módjával. 

Átmeneti akadályok: 
Már a háború előtt, a régi jó időkben, mind-

inkább hallható volt a panasz, hogy a katonai 
mérték alá kerülő emberanyagunk mindjob-
ban silányabb lesz — s ezért a katonai soro-
zás föltételeit is enyhíteni kellett. Minthogy 
ezen jelenség a tankötelezettség szélesebb körű 
kiterjesztésével (újabb iskolák felállításával) 
jelentkezett, valószínű, hogy ennek oka az is-
kolai, illetőleg ennek egészségtelen padjai , a 
túlzsúfoltságtól egészségtelen levegője s az is-
kola azon mulasztása, hogy a múltban a test-
nevelést elhanyagolta. 

Fokozottabban észlelhető ezen jelenség most, 
a háború után. Az iskolába felkerülő gyerme-
kek igen számottevő százaléka satnya, — külö-
nösen az alsóbb néposztály körében. 

Határozottan megállapítható az, hogy a mai 
gyermekek többet betegeskednek, mint a há-
ború előtti gyermekek. Tekintve azt, hogy ezen 
gyermekek a harctéri fáradalmaktól, szenvedé-
sektől meggyötört férfiaktól s a terhességük 
alatt fokozottabb testi munkát végző asszo-
nyoktól származtak, — ezen csodálkoznunk 
nem lehet. Maga a sajnálatos tény azonban 
kötelességet is ró ránk; t. i. hogy a jövő nem-
zedék egészséges fejlődésére nagyobb gondot 
fordítsunk s egészsége biztosításával lehetővé 
tegyük, hogy az iskolát akadálytalanul láto-
gathassa s így a nemzet jövője érdekében ál-
lampolgári nevelésben részesülhessen. 

Igen gyakori eset, hogy az alsóbb néposztá-
lyok gyermekei különböző kisebb betegségek-
kel (fog-, fej-, gyomor-, szem-, fülfájásokkal) 
mulasztanak. Sajnos, az ilyen betegségeknek 
az alsóbb néposztály különösebb jelentőséget 
nem tulajdonít s az orvosi vizsgálatot fölös-
legesnek t a r t j a s gyakran található olyan tu-
dákos egyén, aki büszkén említi, hogy háaa 
küszöbét orvos még nem lépte át, bár ő maga 
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is volt már beteg s a temetőben apró sírdomb-
jai is vannak. 

E bajon másként, mint az iskolaorvosi intéz-
mény általánosan kötelező bevezetésével segí-
teni nem lehet. Az iskolaorvosi intézmény 
életbeléptetésével: 

1. A minimumra csökkentjük az apróbb be-
tegségek miatt mulasztó gyermekek számát; 
2. gyógykezelés alá vesszük a beteg gyerme-
keket, különösen fontos ez ragályos betegség-
nél; 3. nagyban hozzájárulunk a jövő generá-
ció egészséges t-sti fejlődéséhez; 4. belenevel-
jük a jövő nemzedékbe az orvosi hivatás fon-
tosságát és értékét. 

Különös jelentősége van ennek a külterüle-
ten! 

Az iskolaorvosi intézményt az állami isko-
láknál a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
14.532—1906. sz. rendelete léptette életbe, azon-
ban — sajnos — a szervezést, illetőleg a meg-
valósítást a gyermekek számától teszi függővé i 
így pedig éppen az olyan iskolák nélkülözik 
az iskolaorvost, ahol kevés ugyan a tanköte-
les, de ahol a közegészségügyi viszonyok a 
legelhanyagoltabbak! 

E bajon segítendő, tekintet nélkül az iskola 
jellegére, minden elemi népiskolánál meg kell 
szervezni az iskolaorvosi intézményt. 

Legalább minden két hétben meg kellene az 
orvosnak látogatni a külterületi iskolákat, 
ahol kötelessége volna megvizsgálni a tanító 
által megnevezett gyakran mulasztó tanköte-
leseket, esetleg a lakásukon is. 

Meg nem becsülhető haszna volna még az 
iskolaorvosi intézménynek az is, hogy ily mó-
don a külterületi lakosság is részesülhetne az 
orvosi tudomány áldásaiban. Igaz, hogy csak 
kéthetenkint. Ahol lehetséges, hetenkint is 
megjelenhet az orvos, de az is óriási haladás a 
jelenlegi állapotokhoz viszonyítva, különösen, 
ha a magyar gyermekhalandóságot tekintjük, 
és ismerjük az idevonatkozó szomorú statisz-
tikai adatokat. 

Természetesen az iskolaorvosi intézmény 
költségeit az állam nem viselheti, hanem azo-
kat a politikai községnek kell fedezni. Ezen-
kívül maguknak az érdekelt külterületi lako-
soknak is hozzá kell járulni — ha akarják, ha 
nem — az iskolaorvosi intézmény fenntartásá-
hoz, amennyiben az orvos kiszállításához a 
szükséges igát, közmunkában nekik kell szol-
gáltatni. (Amennyiben a külterületi lakosok 
alkalmazottak, az orvos szállításáról a munka-
adónak kötelessége gondoskodni.) 

Az iskolaorvosi intézményt kiegészítené az, 
hogy a szegény gyermekeket ingyen gyógy-
szerrel kellene ellátni. A kezdeményező lépést 
már megtette a 130.700. VIII . a—1922. sz. ren-
delet, amennyiben a 72. § szerint az iskola-
mulasztásokból befolyó büntetéspénzeket a 
szegény tanulók segélyezésére rendeli s a segé-
lyezés egyik módjának a beteg gyermekeknek 
gyógyszerrel való ellátását jelöli ki. Ezen ren-
delkezés kiegészítendő volna még azzal, hogy 
amennyiben a büntetéspénzekből erre a célra 
rendelkezésére álló összeg elegendő nem volna, 

a még szükséges összeget, vagyis a szegény 
tankötelesek gyógyszerszámláját a politikai 
község tartozik viselni. Ez t az áldozatot a kö-
zösség tartozik meghozni az egyénért! 

Íme, látható: a népoktatás, a nemzetnevelés 
nemcsak a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter izolált feladata, hanem szerepe és felelős-
sége van itt a belügyminiszternek is! 

Kiegészítené végül az iskolaorvosi intéz-
ményt az, hogy minden külterületi iskolát föl 
kellene szerelni házi gyógyszertárral, hogy a 
múló természetű, föltétlen orvosi segélyt nem 
igénylő kisebb betegségek (fogfájás, gyomor-
görcs, f e j f á j á s stb.) ellen a tanító is adhasson 
gyógyszert, aki a gyanús tanköteleseket az is-
kola lázmérőjével vizsgálná meg! 

Ami az időjárási viszonyok által előállott 
akadályokat illeti, a néha megjelenő óriási 
szélviharok, hózivatar, felhőszakadások ellen 
tehetetlenek vagyunk s ilyen esetben a ma-
gyar jövő ellen vétenénk, ha az ebből szár-
mazó iskolamulasztásokat igazolatlannak mi-
nősítenénk. 

Azonban ezen kérdés szoros összefüggésben 
van a mindjobban jelentkező ruházathiánnyal! 

Föltétlenül téves és határozottan a tényleges 
viszonyok nemismerésére mutat az a nézet, 
hogy a külterületeken (különösen tanyákra vo-
natkoztatják) szegénység nincs. Sajnos, van! 
Nyáron ez még nem tűnik fel, hanem télen. 
Akkor kell megvizsgálni a külterületi állapo-
tokat! 

A külterületi iskolában a korábban jött gyer-
mekek dideregve állják körül a meleget ontó 
kályhát. Gémberedett tagja ikat alig tud ják 
megmelengetni, hiszen némelyek 3—6 kilomé-
ter távolságot tett meg. Akad olyan is, akinek 
könnyei hullanak, mert bizony süvítő hóziva-
tarban ekkora utat megtenni, jó magas hóban, 
felnőttnek is fárasztó, há t még az olyan pöt-
töm emberkéknek, kicsiny magyaroknak. 

A hó pedig elborítja az egész lápot, be fú j j a 
az utakat. 

A gyermekek pedig csak mennek az isko-
lába. A jómódúak csizmában, a kevésbé te-
hetősek elnyűtt cipőben s a teljesen szegények 
zsákkal körülcsavart lábbal, sőt — mezítláb i 
sok is vannak! Ezeknek még egy darabka 
zsákrongy sem jutott. Elszorult szívvel, de te-
hetetlenül kell ezt nézni a tanítónak. 

A szegénység a község külterületén borzasz-
tóbb, mint a belterületeken. A külterületeken 
nyomorgók sorsáról senki, de senki sem tud. 
Aki ott is nyomorog, annak élete igazán nem 
irigylendő. Hány kis magyar mászkál ilyen 
időben a földes szobában — egy ingben! Hány 
gyermek j á r olyan ruhában, hogy több a lyuk 
raj ta , mint a szövet! H á t még a lábbelik! 
Hánynak nincs! Otthon fogják, de a gyerek el-
szökik hazulról, megy az iskolába, hogy ott 
legyen a tanulás előtti imánál: „Hiszek egy 
Istenben, hiszek egy hazában..." 

Nem mind ilyen kínos sorsú. Csak a szegé-
nyek « főleg a hadiárvák... 

Igaz, hogy a vidéki külterületeken a gazdák 
sohasem sejtet t jómódban élnek. Tagadhatat-
lan! Ez azonban senkit se tegyen elfogulttá: a 
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fény mellett árnyék is van. A külterületi nyo-
morgókról — a tanítón kívül — senkinek tu-
domása nincs, ezekre senkinek sincs gondja. 

Csepp a tenger vizében, hogy a tanító a nad-
rág já t darabolta szét, hogy legalább foltnak 
valót oszthasson szét a rongyos gyermekek kö-
zött. Valóban megtörtént eset! 

I t t sürgősen megoldandó feladatok vannak! 
A teendőket már megszabta a 130.700. V i l l a . 

—1922. sz. rendelet 72. szakasza, amennyiben az 
iskolamulasztásokból befolyó büntetéspénzek 
felhasználásának egy másik módjául a szegény 
tanköteleseknek ruházattal való ellátását je-
lölte ki. 

Ha a rendelkezésre álló összeg nem elegen-
dő, a politikai községnek kell áldozatot hozni! 
I t t kell megemlíteni, hogy miután a községi 
elöljáróságok az iskolamulasztások büntetéseit 
közismert lanyhasággal kezelik, rendeletileg 
kellene kimondani, hogy amennyiben a bünte-
téspénzek felhasználására kitűzött célok el-
érésére a befolyt összeg nem elegendő, a 
hiányzó összeget a politikai községnek kell vi-
selni. így legalább majd elérjük, hogy a köz-
ségi elöljáróságok a büntetéspénzeket ponto-
san behajtják. 

Ezenkívül a létesítendő járási tanfelügyelő-
ségek hivatása lesz felkutatni azon alapítvá-
nyokat, amelyeknél az alapító földet hagyo-
mányozott a szegény tanulók fölsegélyezésére 
s amelyekből — csodálatos — ma (lásd a tőzs-
dei gabonaárakat!) támogatásban nem része-
sülnek. 

A segélyezésnek azonban idejében kell tör-
tennie! 

A 130.700. Vlla—1922. sz. rendelet 71. §-a sze-
r int a büntetéspénzek felhasználására vonat-
kozó terv megállapítására bizottság alakí-
tandó. A bizottság megalakítása iránt — leg-
későbben minden naptári év szeptember 30-ig — 
a községi elöljáróság (városi tanács) intézke-
dik. A rendelet ezen intézkedése végtelenül he-
lyes. Azonban az alkotó érző szívének inten-
ciói mégsem érvényesülhetnek — miután a bi-
zottságok megalakítására semmi intézkedés 
nem történt — a legtöbb helyen. Ne csodálkoz-
zunk tehát, hogy népünk nem tulajdonít fon-
tosságot a népoktatási törvényeknek, amikor 
egyes vezetőinek sincs meg ehhez a szükséges 
érzéke! 

A hazai tanügyi lapokból. 
A Tanítók Szövetsége folyó évi 7—8. számá-

nak a vezető cikkét Rákos István írta „Nem 
látunk tisztán!" cím alatt, s ebben különösen 
a tanítóságnak a VII. fizetési osztályhoz való 
jogosultságával és a B-lista ügyével foglalko-
zik. Úgy érzi, hogy a B-listának is az a baja, 
hogy nem mondja meg világosan, mit aka r és 
így bőséges tápanyagot ad a megriasztott, min-
denben rémeket látó tanítói közlelkületnek a 
nyugtalanításához. A nyilt, bátor egyenesség, 
ha kényszerítik, sujt és sebet is ejt, de a r ra 

nem kapható, hogy nyomasztó lidércként üljön 
rá a becsületes törekvésekre. — Simon Lajos a 
második cikkben a népoktaás reformját sür-
geti. — Ugyanebben a számban intéz a Tanítók 
Szövetségháza ügyében felhívást a tanítóság-
hoz az építőbizottság. — Ezután a Szövetség-
tanács gyűléséről szóló részletes tudósítás kö-
vetkezik. — Benőcs József a javadalmak újra-
értékesítéséről és a fizetésrendezésről, Szombath 
Ernő pedig a felvételi vizsgálatok eltörlésének 
szükségességéről ír. — A tárcát Simon Lajos 
írta „A szépirodalom és a tanítóság" cím alatt. 

A külföldi tanügyi lapokból. 
Angol lapokból. 

A közoktatási tárca költségvetési tárgyalása Angliában. 
Trevelyan angol kultuszminiszter 5,900.000 

font sterlinget kért a mult hónapban tárcája 
szükségleteinek fedezésére az angol parla-
mentben. Ebben az összegben foglaltatott 500.000 
font—750.000 font sterling az ú j és produktív 
kiadásokra. Mr. Trevelyan előadta, hogy a 
takarékosságnak ezen a téren helye nincs, mert 
megakasztja a haladást és a nevelésügy nívóját 
leszállítaná, amelyet pedig nagy fáradsággal 
sikerült már elérni. Trevelyan köszönettel adó-
zik elődjének, Mr. Fishernek, ezen a téren tel-
jesített munkájáért , melyet a birodalom sajtója 
majdnem egyhangúan támogatott, s támogat ja 
ugyanakkor az utódnak e téren való fáradságát. 
Trevelyan az osztályok létszámának csökken-
tését az egész országban, a tanítók magasabb 
kvalifikációját, illetve elbocsátását a képesítés 
nélküli tanítóknak és ú j iskolaépületeknek a 
régi elavult épületek helyébe való felállítását 
tűzi ki céljául. Azt tapasztalja, hogy a helyi 
hatóságok (Local Education authorities) állan-
dóan segítik ezen törekvésében, különösen a 
megfelelőbb iskolai épületek felállításában, 
melyek egy pár év a la t t teljesen még külsőleg 
is megváltoztatják Anglia tanügyi kilátásait. 
Köszönettel tartozik e téren az anglikán és 
róm. kath. egyház vezetőinek is, akik gyorsan 
felismerték felelősségüket ezen ügyben. Szoros 
kopcsolatot kíván létesíteni a miniszter az 
elemi, technikai és magasabbfokú tanintézetek 
között, minden gyermek, bármely elemi isko-
lában bejuthasson idővel a középfokú és egye-
temi főiskolákba, ha ha j lama és képessége meg-
van hozzá (Ez eddig Angliában sokkal nehe-
zebben ment, mint nálunk! Fordító.) Trevelyan 
szerint eddig csak 10-en jutottak be a közép-
iskolába 1000 lakos közül, míg a következő tíz 
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év alatt ezen szám megkétszereződnék. Azt is 
szándékozik keresztülvinni, hogy az eddigi 25% 
tandíjmentes helyett 40% legyen azzá, termé-
szetesen a tanulók tudásának emelésével. Az 
ismétlőiskoláknak csak akkor bará t ja Fisher 
volt miniszterrel szemben, ha a tanulók tel-
jesen a tanulásnak szentelik idejüket, nem 
pedig csak félig. (Félidejüket lekötötte eddig 
az illető gyár vagy iparvállalat.) A tanítók 
fizetésrendezése a pénzügyminiszter teljes jóvá-
hagyásával találkozott és hatalmas lépéssel 
közeledett a tanítók kívánságaihoz. A tanító 
hivatása Trevelyan miniszter szerint annyira 
fontos, hogy azt vonzóvá kell tenni. Munkájuk 
értékelése folyton növekedőben van és a tanító 
személye a társadalom szemében a pappal 
egyenrangú. Neki az a véleménye, hogy az 
ország legjobb erőinek kellene az iskolákban 
tanítani. Sok község van, ahol egy elsőrendű 
tanító a helység szellemi vezetője lehet. Az or-
szágot legjobban kielégítené, ha mindenrendű 
tanító legalább egynéhány évig egyetemi ki 
képzésben részesülne. Nagy sajnálatát fejezi ki 
azon tény felett, hogy a tanítók egy negyedrésze 
alig nyer t megfelelő képzést eleddig s éppen 
azért kívánatosnak t a r j a az egyetemek és fő-
iskolák (kollégiumok) szorosabb bekapcsolását 
minden egyes esetben. A felnőttek oktatására 
ez évben 20.000 fontról 30.000 fontra emelte a 
segélyt. Sok nyilvános könyvtár van Angliá-
ban, de a szervezetben nagy hiányok mutatkoz-
nak, ezen okból szükségesnek t a r t j a egy bizott-
ság összehívását a központi könyvtárrendszer 
tökéletesítése céljából, hogy a nevelésügyre 
hatékonyabbá váljék. 

Mr. Trevelyan kitért azután a művészeti ok-
tatásra és ösztöndíjak adományozására egye 
temi és művészeti főiskolai hallgatók számára, 
s végül kijelentette, hogv csak kötelességet tel-
jesít akkor, amikor megkísérli a nevelésügybe 
ú j hangot belehozni és honfitársain a sor, hogy 
az ú j szellemet az előhaladás jegyében ápolja. 

A költségvetéshez, amelyet majdnem egyhan-
gúlag megszavaztak volt, hozzászóltak azután 
még Mr. H. A. L. Fisher és Mr. F. L. Wood volt 
közoktatásügyi miniszterek, kiknek igen érde-
kes kijelentéseit esetleg máskor említjük meg. 

(The Scliolmaster, 1924 júl. 25-ki száma.) 

Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy Hazában, 
Hiszek egy isteni örök Igazságban, 
Hiszek Magyarország föltámadásában. 
Amen. 

HÍREK. 

Szent István ünnepe. 
Az államalkotó nagy királynak, a keresztény-

ség apostolának dicsőséges jobbját minden év 
Szent István napján méltó dísszel és ünnepé-
lyességgel hordozzák körül, amikor azután 
ezrek és ezrek hódolnak az első koronás király 
emléke előtt. 

Az a kegyelettel őrzött szent jobb, mellyel a 
nagy király évszázadok előtt csodás bölcses-
séggel, igazsággal és erővel kormányozta az 
országot, ma már azoknak az erkölcsi erőknek 
a szimbólumává vált, melyeket a nemzet ezer-
éves nagy küzdelme során kifejtett. A szent 
korona fogalma, az alkotmányos érzés lélekbe 
gyökerezése, a hazaszeretet mélysége, az ősi 
birodalom határainak épsége, mind-mind a 
nagy király történelmi a lak já t idézik emléke-
zetünkbe. Benne látjuk az alapvetőt, a reá való 
emlékezés ad erőt ahhoz, hogy hittel és remény-
séggel, cselekvő vággyal, férfias kitartással és a 
nemzet határtalan szeretetével induljunk neki 
és kezdjünk az újjáalkotás nehéz munkájához. 

Szent Is tván napját a szokásos külsőséggel 
és hagyományos pompával ünnepelte az egész 
ország. A fővárosban az ünnep középpontja a 
várbeli körmenet volt. Egyházi és világi elő-
kelőségek, a polgári és katonai hatóságok fejei, 
iskolák, társulatok, egyesületek vettek részt a 
körmeneten, melyet tengernyi nép követett. Ott 
voltak dr. Vass József, gróf Csáky Károly, 
báró Korányi Frigyes miniszterek, Scitovszky 
Béla nemzetgyűlési elnök, gróf Apponyi Albert, 
id. báró Wlassics Gyula, a közig, bíróság el-
nöke, dr. Szinnyey József egyetemi rektor, dr. 
Sigmond József műegyetemi prorektor, dr. 
Czettler Jenő közgazdasági egyetemi dékán. 
Megjelent az ünnepségen Schioppa Lőrinc 
pápai nuncius is; képviselve volt a főváros, a 
katonaság, a tábornoki kar és a püspöki kar. 
Ott voltak József, Albrecht és József Ferenc 
kir. hercegek, Smith Jeremiás népszövetségi 
főbiztos és a külföldi államok követei. 

Horthy Miklós kormányzó megérkezése után 
dr. Csernoch János biboros-hercegbrímás rövid 
imát mondott, mire a hatalmas menet megin-
dult a koronázó főtemplom felé. Amikor a kör-
menet megérkezett, a koronázó templomban a 
hercegprímás nagy segédlettel ünnepi misét 
pontifikált, dr. Marczell Mihály pedig szent be-
szédet mondott. Egyidőben a főpapi misével a 
templom előtti hatalmas téren a templomból ki-
szorult hívek részére Szent István lovasszobrá-
nál tábori oltár volt felállítva, ahol Nemes 
Antal c. püspök mondott csendes szent misét és 
P. Molnár Arkangyal beszédet. 

A templomi ünnepségek befejezése u tán a 
menet visszatért a kir. várkápolnába, hol a her 
cegprímás ünnepies Te Deumot mondott. 
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Körösi Henrik alapra 
7. H. J . írói tiszteletdíja 80.000 K 

Legutóbbi kimutatásunk 680.000 K 
Összesen 760.000 K 

azaz Hétszázhatvanezer korona. 

A Buda/pesti Hirlap a napilapok közül az 
egyetlen, amely állandóan szeretettel foglalko-
zik a Néptanítók Lapjával. Az aug. 17-iki szá-
mában is hosszasabban és behatóbban ismerteti 
a Néptanítók Lapja legutóbbi számát. 

— Nyomát talál juk a lapban — í r j a a többek 
között — a pedagógiai pályatételekre szánt 
amaz alap gazdagodásának is, amelynek első 
tégláját — mint annak idején megírtuk — egy 
tanyai tanító rakta le félmilliós adományával. 
A „Körösi Henrik-alap" nevet viselő, a pedagó-
gia fejlesztésére szánt összeg immár 680.000 ko-
ronát tesz ki és bizonyára hamarosan megnö-
vekszik annyira, hogy megkezdheti rendelteté-
sének teljesítését. 

— Tanítók figyelmébe. Rappai Farkas el. isk. 
igazgató értesíti azon tanítótársait, akik az ú j 
számolási módszerét már bevezették, vagy be-
vezetni óhajt ják, hogy az ahhoz tartozó tan-
eszközt a vezérkönyvvel együtt önköltségi áron 
bocsátja rendelkezésükre. A tanítói taneszköz 
ára vezérkönyvvel együtt 50.000 K, a gyermek 
taneszköze: 6000 K. Érdeklődőknek szívesen ad 
felvilágosítást (VII., Damjanich-utca 46. sz.). 

— Két kir. tanfelügyelőség költözése. A szé-
kesfővárosi kir. tanfelügyelőség az I., Mészáros-
utca 12. szám alól a Haditermény Rt. palotá-
jába (V., Szalay-utca 10—14. sz., II . em. 7—14. 
ajtó), a pestvármegyei kir. tanfelügyelőség pe-
dig a IV., Egyetem-tér 5. sz. alól ugyancsak a 
Haditermény Rt. épületében (V., Szalay-utca 
10—14. sz., II. em. 1—6. és 56—58. ajtó) költö-
zött át. 

— Az istenkáromlás büntetése Angliában. 
A felsőházban második olvasásban 162 szava-
zattal 20 ellenében elfogadtak egy törvényja-
vaslatot, amely szerint mindenkit fegyházzal 
büntetnek, aki lázító és istengyalázó elmélete-
ket terjeszt, valamint mindenkit, aki 16 éven 
aluli gyermekeknek felforgatásra irányuló köz-
leményeket ad. 

Egyesületi élet. 
Tanítók a kultuszminiszternél. A Magyar-

országi Tanítóegyesületek Szövetségének ötven-
tagú küldöttsége tisztelgett pénteken gróf Kle-
belsberg Kuno közoktatásügyi miniszternél, 
aki előtt Rákos István fejtette ki a tanítóság 
kívánságait. A tanítóság azt kívánja, hogy mi-
vel a tanítói diploma a középiskolai érettségi-
vel teljesen egyenlő értékű, a kormány nyissa 
meg a tanítói ka r előtt is a VII . fizetési osztályt 
neosak százalékarányban, hanem egész teljessé-
gében. A népoktatási törvény revíziójával kap-
csolatban azt kérik, hogy a tanítói oklevélhez 

érettségi és utána kétéves egyetemi tanfolyam 
elvégzését tegyék kötelezővé. 

Gróf Klebelsberg miniszter válaszában töb-
bek között ezeket mondotta: 

— Kívánságaikra nézve két ígéretet tettem a 
múltban. Először, hogy a tanítóság előtt meg-
nyitom a VII. fizetési osztályt; ezt Kállay Ti-
bor pénzügyminiszter tette lehetővé. A másik 
ígéret a VI. fizetési osztály megnyitása. I t t 
előzőleg hangoztatnom kell, hogy feltétlenül 
szükségesnek tartom a tanfelügyeletnél az ad-
minisztrativ munka szétválasztását az iskolák 
pedagógiai felügyeletétől. Más dolog ugyanis az 
illetmények kiutalásának adminisztrálása és 
más a tanítói munka szakszerű felügylete. Az 
én tervem az, hogy a bevált és tapasztalt nép-
tanítók közül fogom a pedagógiai felügyelőket 
kiválasztani. Ezt az általános közigazgatási 
reform alkalmával akarom megcsinálni. Addig 
is azonban azon leszek, hogy a tanítóság repre-
zentáns embereit kormánytanácsosság révén a 
hatodik fizetési osztályba juttassam. E r re nézve 
rövidesen megteszem előterjesztésemet. Ami 
többi anyagi kívánságaikat illeti, ezekre nézve 
csak annyit mondhatok, hogy nekem szolidá-
risnak kell lennem a pénzügyminiszterrel. Már, 
a nyolcadik tanítói gyűlésen megígértem, hogy 
fölöslegesség címén népiskolai tanítót nem fog-
nak elbocsátani. Ez így is történt. A VII . fize-
tési osztály törvénybe iktatását minden nehéz-
ség nélkül meg lehet csinálni a népiskolai re-
form során. 

Irodalom. 
Történelem és világnézet. 

Kornis Gyula legújabb munkája* nyomán írta : 
dr. Frank Antal. 

A Magyar Történelmi Társulat monumentá-
lisnak ígérkező könyvsorozatot indított meg 
Hóman Bálint szerkesztésében „A Magyar Tör-
ténettudomány Kézikönyve" címen. E sorozat-
ban az első kötetnek első füzete Kornis Gyula 
történetfilozófiája. Azonban itt a valóságban 
nem néhány lapból álló füzetről van szó, ha-
nem 224 lapra terjedő kötetről. 

A munka a bevezető részben a történelem tu-
dományos mivoltát tárgyal ja (I. A történelem 
tárgya. I I . A történelem a tudományok rend-
szerében. I I I . A történelem viszonya más tudo-
mányokhoz. IV. Történelem és művészet. 
V. Történelem és filozófia.). Itt a szerző — töb-
bek között — helyesen világítja meg a történet 
és történelem különbségét. A történelmet indi-
vidualizáló szellemi tudománynak ta r t j a . Logi-
kai érzelmeket keltenek azok a fejtegetések,, 
amelyek a történelemnek a pszichológiához, a 
szociológiához, a politikához és a filológiához 
való viszonyát tárgyal ják. 

A főrészben a szerző három fejezetben tár-
gyalja a történetfilozófiát. Az első fejezet ÍÍL 
történetfilozófiát — mint a történelem tudo-

* Történetfilozófia. Budapest . 1924. 
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mányelméletét tárgyalja (A) A történelem 
ismeretelmélete. I. A történelmi megismerés 
eredete. I I . A történelmi megismerés érvényes-
sége és határai. I I I . A történelem és a való-
ság viszonya. — B) A történelem logikája.). A 
második fejezet a történetíilozófiát — mint a 
történet metafizikáját fejtegeti (I. A históriai 
értelemben vett történés. II. A történeti ténye-
zők. I I I . A természet. IV. Az ember.1 V. Sza-
badság a történetben. VI. A transzcendens té-
nyező.). A harmadik fejezetben a történetíilo-
zófiát — mint a történet értékelméletét mu-
ta t ja be (I. Fejlődés és haladás. I I . A történet 
végső értelme és célja. III . A történeti érték-
felfogások irányai. IV. Történeti optimizmus és 
pesszimizmus.). 

I t t mesteri példáját láthat juk annak, hogyan 
lehet a filozófia kategóriáit a történelemre al-
kalmazni. Könyvünk minden egyes pontja ér-
dekességénél fogva az arról való megemléke-
zésre csábítana, azonban akkor kiderülne, hogy 
az ismertetés újabb kötetre terjedne. Ez a kö-
rülmény a r ra kényszerít, hogy elsősorban csak 
bizonyos szempontból (és pedig lapunk szelle-
mének megfelelőleg pedagógiai, sőt annak is 
csak néhány mozzanata szempontjából) vizs-
gá l juk ezt a klasszikus művet. 

A pedagógiai szempont főként a munka ér-
tékelméleti és befejező részére utal bennünket. ' 
Az értékelméleti rész különösebb jelentőségét 
a szerző is azzal ju t t a t j a kifejezésre, hogy erő-
sen hangoztatja az értékvizsgálatnak (quaestio 
juris) prioritásat a tényvizsgálat (quaestio 
facti) felett. A befejező résznek (Történelem ós 
világnézet. Historizmus és naturalizmus.) a vi-
lágnézet-jelleg ad különösebb súlyt. Ezt a részt 
— összefoglaló természeténél fogva — a törté-
netfilozófia filozófiájának is lehetne nevezni. 

A pedagógus idealisztikus álláspontjának ki-
fejtésekor sokszor találkozik olyan kritikusok-
kal, akik az abszolút érték fogalmát elvetik, 
mert „hisz a különböző népek és korok tartal-
milag mást és mást tartottak abszolút jónak és 
szépnek, sőt gyakran igaznak is" (161. 1.). Ezek 
figyelmébe ajánlom azokat a sorokat (161— 
162. 1.), amelyekben a szerző egyrészt röviden 
rámutat azokra az értékekre, amelyek minden 
— a vegetatív élet fölé emelkedett — népnél 
fölfedezhetők, másrészt az eszmények felé való 
fokozatos törekvéssel próbálja részünkre hozzá-
férhetővé tenni, okadatolni az emberiség életé-
nek céljáról való elmélkedés értelmét. Ennek 
természetes folytatását lát juk azokban a sorok-
ban, amelyekben az író meggyőzően igazolja, 
hogy a néplélek mindig át volt hatva az abszo-
lút értékek tudatától. 

Gyümölcsözőnek tartom a történelem imma-
nens és transzcendens céljának egybeeséséről 
szóló fejtegetéseket. Szívesen olvassuk azokat 
a részeket, amelyekben a szerző a hedoniszti-
kus-utilisztikus természetű történetfilozófiai ál-

1 Kívánatos volna, hogy a szerzővel mindig együttérez-
nők azt, l iogy ,,A történetnek cselekvő a lanya végső elem-
zésben mindig a gondolkodó, érző és akaró egyén.•' (90. 1.) 
A történelmet tehát az ember cs inálja, akinek a t e s t i és 
lelki alkata pedig elsősorban a neveléstől f ü g g . 

láspontok csődjét kimutatja. — Korunk any-
nyira érzi a pozitivizmus hullámcsapásait, 
hogy égető szükségként jelentkezik a Komin 
emelte védőgát, amely a tények birodalmát sa-
já t keretei közé szorítja vissza. — Mechanisz-
tikus korunknak nagy szüksége van olyan meg-
állapításra, amely szerint „szabad akarat nél-
kül nem vona igazában emberi történet." (144. U 

Kiváló historikusok és történetfilozófusok né-
zeteinek ismertetéseivel (ezekből a haladás kér-
désé szempontjából antinomikus természetű 
tétel domborodik ki8) és kri t ikájával kapcso-
latban kifej t i a szerző a maga álláspontját 
arra a kérdésre vonatkozólag, vájjon valóban 
van-e haladás a történelemben. Három nehéz-
ség (1. „A történelmi búvárlat mindenfelől csak 
töredékeket hoz felszínre." 2. „ . . . az emberi-
ség nincsen mint egység adva számunkra." 
3. Objektív értékmérő hiánya.) ellenére is úgy 
lát ja Komis, hogy „az emberiség a történet 
folyamán haladt, azaz több tekintetben köze-
lebb jutott a kultúra eszményéhez". (197. Í j 
Azonban megállapítja, hogy a haladiás egy-
részt nem folytonos, másrészt egyenetlen. — 
Szeretném, ha minél többen levonnák szerzőnk 
ama megállapításának tanulságát, amely sze-
rint a kulturális összhang bomlása (korunk 
egyoldalúan technikai-gazdasági szelleme) a 
dekadencia jele, „a fényes külső technikai 
kultúra például elsorvasztja a belső lelki élet 
értéke, az erkölcsi-vallási javak iránt való fo-
gékonyságot s az ily i rányban való haladást". 
(198. 1.) 

A kultúra egyes ágazatai (értelmi, művé-
szeti, erkölcs-jogi és vallási élet) során kimu-
tat ja, hogy mennyiben állapítható még hala-
dás az emberiség történetében. Ezek összefog-
lalásaként megállapítja, hogy „történelmi-
tárgyi szempontból a kultúra a történet folya-
mán a legtöbb téren hatalmasan növekedet t . . . 
azonban az emberiség személyes erői, az al-
kotóképesség minősége, a genialitás idők fo-
lyamán éppen nem fokozódott". (204. 1.) A to-
vábbhaladást két körülmény veszélyezteti. 1. A 
Gonosznak állandó, nem növekedő, de nem is 
csökkenő, hatalma. 2. A másik tragikus gondo-
lat az emberiség elöregedésére és megsemmi-
sülésére vonatkozik. A szerző szerint ez utóbbi 
ellen fölvértez az abszolút értékekben való hit, 
továbbá az a tudat, hogy az abszolút világrend 
színe előtt az emberi szellem történeti erő-
feszítései nem mennek egészen veszendőbe. 

A befejező részben megállapítja az író, hogy 
a történetfilozófiának mind a három ága (a 
történelem tudományelmélete, a történelem 
metafizikája, a történelem értékelmélete) vá-
laszt ad a r ra a kérdésre, vá j jon milyen befo-
lyása van a világnézetnek a történeti felfo-
gásra. — Ha a nevelés problémájába csak né-
mileg is mélyebben beletekintünk, lá tnunk 
kell, hogy i t t az önismeret nagyon lényeges 
szerepet játszik; hasonló természetű az egész 
emberiség önismerete, amelyre a történetfilo-

2 I lyen antinómiák bőven találhatók a történetfilozófia 
metafizikai részében i s (a tengerek, a határok, a sz ige tek , 
a városok stb. ant inómiái ) . 
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zófia vet fényt. A pedagógus örömmel olvassa, 
hogy a nevelés végső célja a világnézet, amely-
ben a történet formálta értékbeli meggyőző-
dés a legfontosabb. Nevelői szempontból rend-
kívül kívánatos volna, ha a tanárok és taní-
tók a következő szellemben értékesítenék a 
történelmet: „A történet igazi lényege a fej-
lődés, ennek eszköze pedig a m u n k a . . . Az em-
beri munkának a történeti fejlődésben való 
ereje és fontossága a helyes történelmi okta-
tás egyik fő szempont ja . . . így szerveződik át 
az oktatás cselekvésre nevelővé, a mult a jövő 
tudatos alkotójává; így a történelemtanítás 
nem lesz puszta intellektualizálás, hanem erős 
indítékokat szolgáltat az akarat számára". 
(21S. ].) 

Szerzőnk megpillantotta egyúttal a törté-
nelmi tanulmány veszedelmeit is. Szerinte 
históriai látás magában véve nagyban hajla-
mosít a teljes relat ivizmusra, . . . Ha minden 
osak történetileg lesz,. . . akkor, úgy látszik, 
nincsen értelme az időtlen, történetfeletti érté-
kek: örök igazságok, örök jóság és Baépség 
posztulátumának". (218. I.)9 

Könyvünkben ez a diszharmónia azaal oldó-
dik fel, hogy „Az értékelméleti relativisztikus 
álláspont azonban nem szükségképen tartozik 
hozzá a történelmi gondolkodáshoz, inkább 
osak a XIX. század pszichológiai*, szelleméből 
tapadt hozzá". (220. 1.) 

Ha magunkba tekintünk, akkor föltétlenül 
helyesnek kell tar tanunk a szerzőnek azt a 
megállapítását, hogy a sivár jelenben nemze-
tünk jövőjére nézve csak a múltból, csak a 
történelemből meríthetünk reményt. 

Első tekintetre nehéz értékbeli különbséget 
tenni differenciálódásra és integrálódásra tö-
rekvő történelmi kutatás között. Azonban a 
kultúra egyetemes magaslatáról úgy érezzük, 
hogy a történelemnek a filozófia szemüvegén 
keresztül való eme előttünk fekvő vizsgálata 
többet lendített a történettudományon, mint a 
részletkutatások hosszú soroaata. Bizonyos 
részletkutatásokat inkább nélkülözhet a törté-
nelem, mint ilyen fiilozófiai egységesítést. 
Konkrét részletkutatásokra csak egyeseknek 
van szükségük, ellenben Kornis könyve — a 
filozófusoknak teendő szolgálat mellett — min-
den historikusnak adhat szilárd alapot, hatá-
rozott szempontokat speciális munkájához és 
hozzájárulhat egy megingathatatlan idealisz-
tikus világnézet kialakításához. Ügy, hogy ez 
a munka valóban hivatott ar ra , hogy a terve-
zett sorozat élén a vezérszerepet töltse be. 

Egész sereg probléma megoldása jelenik 
meg előttünk. Így tisztázza a történetfilozófia 
és a rokon tudományok tartalmát, meggyő-
zően muta t ja be a különböző tényezők hatásá t 
az események alakulásában (így világosan lát-
juk a geomonizmus tarthatatlanságát) , meg-
világítja a fejlődés és haladás fogalmait, el-
igazít a történelem individualisztikns és kol-

3 E sorok írója — bizonyos historikusoknál — n a g y szo-
morúsággal és — nemzetünk erősödése ar.cmpontjából — 
aggodalommal konstatált ilyen szellemiet lehel i Tilágnizctet, 
K o m i s könyvére ilysm iránybam is uugj hivatás Tár. 

lektivisztikus kérdése tekintetében („Mindket-
tőnek megvan a maga önálló és lényeges jelen-
tősége." 105. 1.), nagyjelentőségű kérdést old 
meg abban a megállapításban, hogy minden 
történelem művelődés-történelem stb., stb. — 
Szinte kápráztató a gondolatoknak az a gaz-
dagsága, amelyekből szerzőnk a történetfilozó-
fiát megkonstruálja. Azonban bármilyen dús 
legyen az eszmék szövedéke, az olvasó sohasem 
tévedhet el, mert az író kikristályosodott vi-
lágnézetéből fakadó belső egység mindig biz-
tos kalauzként áll mellettünk. 

Kornis Gyula példát mutatott arra , hogy 
hogyan lehet valamely nehéz problémát — az 
igazi tudományos pontosság mellett — élveze-
tesen tárgyalni. Az író lelkében a történetfilo-
zófia eleven életet élő problémáinak lüktető 
ereje támogatja az elvont kérdések világos, 
szabatos, plasztikus kifejezését. 

A munka olvasása fonalán néha úgy érez-
zük, mintha itt egy historikus és egy filozófus 
elme versenyezne egymással, amelyek mind-
egyike olyan fényesen oldja meg a feladatát, 
hogy nem tudjuk, vá j jon a historikust vagy 
a filozófust illeti-e a babér. Kívánatos volna, 
hogy összes megnyilatkozásaink mindig olyan 
egységgé olvadjanak össze, mint amilyen har-
móniában oldódik fel ebben a munkában az 
író históriai és filozófiai éwjének nemes vetél-
kedése. 

Szeretném, ha ez az eredetiséggel készült, 
irodalmunkban határozott hiány pótlására hi-
vatott munka minél többek lelkében az idea-
lizmus térfoglalása mellett eltemetné a mate-
rializmus utolsó nyomait és hibáink fokozatos 
kiküszöbölése mellett nemzetünk s az egyete-
mes emberiség jövőjében való hitet éleszt-
getné. 

Miként válik a nyelv és fogalmazás 
tanítása valóban elemivé? 

A stílns alapkérdései, a magyar fogalmazás-
tanítás tervezete. Irta: Vucskit's Jenő föreál-
iskolai tanár. Ára bérmentes küldéssel iO.OOO 
korona. Kapható a szerzőnél, Eger, főreál-
iskola. 

Vucskits Jenő neve, 23 évi középiskolai ta-
nári működését tekintve, igen szerényen sze-
repelt. Néhány Petőfi-dal, majd Madách-vers 
megzenésítése, több feltűnést keltett szabad-
liceumi előadása csak szűkebb körben tette 
tiszteltté a nevét. A jól figyelők azonban kí-
váncsian kutatták annak a sikernek kulcsát, 
amellyel a középiskola agyonpanaszolt hábo-
rús alapon bajoskodó tanulóinak nyelvtani és 
fogalmazási eredményeihez jutott. 

A szerény miagyar tanár, sok várakozás után, 
tízezernyi i f júsági dolgozatból leszűrt tanul-
ságait összevonta. És ha nem is azzal a rész-
letességgel, amire nagy anyagi képesiség nél-
kül ma senki sem gondolhat, de nagyon ala-
posan tájékoztató vázlatban bemutatta most 
megjelent művében: mi hát az a bűvös ige, 
amivel neki eddig jobban sikerült, mint más-
nak, a magyar tanítása. 
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Nemcsak középiskolai tanároknak szól ez a 
könyv. Hiszen olyan kérdésről szól, amelynek 
a lapjá t az elemi iskola veti meg. Hányszor 
küzdött azokkal a kérdésekkel a törekvő tanító, 
amiket i t t Vucskits jásztva old meg. És meg-
lepődve örvendünk, végre bevonul a gramma-
tikába is a játék. Hisz ezt már rég vártuk. 
Nemcsak mi magyaroki Az egész világ peda-
gógiája adós volt ezzel. 

Vucskits módszerében valóságos szenzáció: 
a grammatika tanítása rajzoltatva. Nem olyan 
ijesztő dolog ez, mint ahogy hangzik. Elemies, 
valóságos gyermekjáték a kivitel. Tehát az a 
megoldás, amire régen vágytunk: elemivó 
tenni az elvont tudományt. 

Másik módszere: az olvastatás zenei elemei-
nek taglejtésekkel való összekapcsolása. Egy 
kis fonomimlka, ami az érzékek ébrentartását, 
tehát a léleknek a gépies munkába történő 
valóságos bekapcsolását egyszerűsíti. Igen jól 
megoldott fogásokat alkalmaz. 

Az olvasmány értelmének pillanatképekkel 
való ábrázolása. Egészen eredeti dolog. Nem 
fogja a rajzzal hadilábasokat sem aggasztani, 
mer t ezek annyira az elemi iskolának valók, 
hogy kár volna mind ezeknek, mind pedig 
a többi illetékes köröknek, elsősorban is a ta-
nítóképző-intézeteknek tudomást nem venni 
róluk. 

A stílusnak ós fogalmazásnak egészen új-
szerű tárgyalása ez a mű. Két részből áll. 
Eleje az általános rész. Kissé nagyobb elmé-
lyedést kíván, de bőségesen jutalmaz ezért: 
egészen ú j alapvetést nyújt . 

Gondolatmenete ez: A magyar iskolának a 
magyar f a j lelkéből kell kinőnie. A magyar 
f a j arcát a magyar múltból, a magyar földből, 
a magyar társadalomból és irodalomból kiin-
dulva rajzolja meg. A magyar f a j lelkéből 
folyik a magyar módszer kérdése. Egészen 
meglepnek azok a nagyon régi igazságok, 
amiknek eddig senki hangot nem adott, ellen-
ben annál többször ítélték meg azokat hami-
san. Eredetien tá r ja föl, hogy a magyar mód-
szer terméke az élmény, amely nélkül stílus 
nincsen. Az élménynek, a pedagógiában min-
dennél fontosabb alapvető ténynek hangsúlyo-
zása az, amely bennünket, elemi iskolai peda-
gógusokat, jobban érdekel, mint a középiskola 
tanárait. 

I t t nem meríthetjük ki egy ízig-vérig hasz-
nos könyvnek lényegét. A részletek, amiket 
nagyon érthetően ismertet a szerző, olyan fo-
gásokat közölnek, amikkel élve kitűnő utat 
találunk — az eddigi rázós után. 

Aki az elnyűtt frázisok után erre az üde le-
vegőjű sima útra, erre a magyarosan eredeti 
alapvetésre vágyakozik, az szerezze meg ezt a 
könyvet. 

Csak még egyet! 
Ez a könyv itthon igen nehezen terjed. Azon-

ban Jugoszlávia német kisebbségének tanítói, 
akikhez, véletlenül, kijutott ez a könyv, már is 
általánosítják a maguk hasznára, annyira meg 
tetszett annak rendszere. 

Eger, 1924 augusztus 14. Barabás Sándor. 

Ismeretterjesztő. 
Hogyan érvényesíthetik a tanítók 

a pápai és a kiskunfélegyházi nép-
művelési előadói tanfolyamokon nyert . 

ismereteiket a falun. 
Irta: Bokor József, az Orez. Többtermelósi Liga ügy-

rezető igazgatója. 
A vallás- ós közoktatásügyi minisztérium a 

pápai és kiskúnfélegyházi tanítóképezdékben 
40—40 tanító részére népművelési előadói tan-
folyamot rendezett. 

A tanfolyam mindkét helyen folyó hó 20-án 
ért véget. 

Célja e tanfolyamoknak a nemzet nevelési 
problémák legsürgősebb megoldásának módo-
zataival megismertetni a magyar tanítóságot. 

Az eredmények a legszebb reményekre jogo-
sítok. Minden remény megvan arra, hogy a 
hazafias irányban nevelt magyar tanítóság ha-
gyományos lelkesedése meg fogja csakhamar 
találni az ország újjáépítéséhez vezető legegye-
nesebb utat. 

A dán nemzet, hozzánk hasonló szenvedésein 
felépült északi kultúra ismertetése felkorbá-
csolta a tanítók lelkületét. Lángralobbantotta 
a szívükben élő hazafias szikrát, amely lefogja 
perzselni a falu népét jellemző hitetlenséget és 
meg fogja világítani azokat az utakat, ame-
lyek a nemzetmentő munka f ront já ra vezetnek. 

Amikor legbensőbb elismerés hangján kell 
megemlékeznem mindkét tanfolyam igazán lel-
kes és megértő tanítóiról, a leghatározottab-
ban állapítható meg az az örvendetes tény, 
hogy határtalan igyekezetük méltóvá fogja 
tenni őket a német Schulmeifcterek és a dán 
népnevelők nagy neveihez. 

A miniszteri alkotás remekmű volt. A ter-
vezet megtalálta azt az utat, amelyen haladva 
a kul túra fejlődése, a nép lelkén keresztül, az 
országos jólét fokozatos emelkedésével meg-
csonkított szegény hazánkat és szenvedő né-
pét mihamarabb európai színvonalra emelje. 

A nyugat ku l tú rá ja a nép jólétén emelke-
dett, fejlődése természetes volt. Ahol a jólét 
van, ott a kultúrigények ébresztgetés nélkül is 
felébrednek. Ahol a nyomorúság tanyázik ott 
az első követelmény a kenyér utáni vágyat ki-
elégíteni s csak a mindennapi szükségletek fe-
dezése után ébrednek fel a kultúrigények. 

A hosszú háború, az ezt követő borzalmas 
| forradalmak nemcsak a megélhetés fá jó gond-
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jai t ültették a magyar lelkekbe, hanem a rom-
bolás borzalmas munkája a nép lelkét is lezül-
lesztette, a tekintélyek tiszteletét lerombolta. 

Nálunk tehát hiányzik az alapjólét s így 
fokozatos kultúrfejlődésről itt szó nem lehet. 
Helyzetünk megegyezik Dánia helyzetével, 
amikor Schlézwighollstein elvesztével 17.620 
négyzetkilométerrel lett kisebb és népe az el-
nyomatásnak, az elszegényedésnek és a teljes 
visszafejlődésnek volt kitéve. 

I t t is a gazdasági fejlődéssel kapcsolatban 
kellett a nép lelkét átgyúrni és olyan értelmi 

• fokra emelni, amelyen már meg tudta érteni 
és átérezni azokat a bajokat, amelyek orvos-
lása nélkül elpusztulnának. 

Dánia tehát mint az északi kultúrának ki-
induló pontja, a szenvedők, az elnyomottak 
életösztönéből fakadt és az erőszakkal legyön-
gített erők tömörüléséből a szenvedő lelkek 
megértéséből épült fel. 

Helyzetünk azonos Dánia akkori helyzetével. 
A nép lelkéhez kell férkőzni, hazafias érzésére 
utalnunk, Dánia példáját elősorakoztatnunk, 
hazánk szenvedő állapotát velük megismer-
tetni, reménysugárként hazánk hatalmas ős-
erejét, előnyös föld- és vízrajzi helyzetét előt-
tük feltárni s rámutatni arra, hogy tanulatlan-
ságunk okozta és fokozza e vészterhes állapo-
tokat, amelyeket taüulással, művelődéssel lehet 
csak javítani. 

Építő munkát csupán anyagi eszközökkel vé-
gezni nem lehet s hacsak értelem és kellő haza-
fiasságtól áti tatott érzés nélkül állít juk népün-
ket a munka színhelyére, akkor nemcsak hogy 
fejlődést el nem érünk, hanem az alappal nem 
bíró, épület, mint hajdan Bábel tornya — 
rombadől. 

A tekintélyek visszaállítása nélkül semmi 
néven nevezendő kultúrmunka nem végezhető. 
A tekintélyeket tisztán szellemi fölénnyel lehet 
visszaállítani és fenntartani. 

Mutassa ki a tanító szellemi fölényét kézzel-
fogható bizonyítékokkal. E bizonyítékok szol-
gáljanak azután csalétkül arra, hogy minden-
korú és nemű felnőtteket újból az iskola padjai 
közé vihessük. 

Az iskolán-kívüli népművelés sikertelen lesz, 
ha tisztán pedagógiai alapon akar juk e fontos 
kérdést megoldani. A felnőttek szégyenkezési 
érzete tar t ja őket vissza, hogy az iskola padjai 
közé üljenek, ha a tanítás eredményei nem fedik 
a gyakorlati élet követelményeit, nem bír rá juk 
vonzó erővel a tanulás. 

A gyermek egy ismeretlen ideálért, a felnőtt 
már az életnek tanul. 

A művelődés csak ott fokozódhatik, ahol az 
anyagi jólét ezt megkívánja. 

Az ország jelenlegi szomorú helyzete is meg-
kívánja, hogy azt gazdaságilag is, kulturális 
irányban is a legnagyobb gyorsasággal fej-
lesszük. 

A legnehezebb kérdés a népművelés megindí-
tása. Az eddigi gyakorlatunk és különösen az 
északi kultúra felemelő példája alapján a kö-
vetkezőképen oldhatjuk meg a kérdést és tör-
het jük át a kezdet nehézségeit. 

Mielőtt a tanító a rendes tanfolyamot meg-
nyit ja , hívja össze a falu népét egy-egy vasár-
nap délutáni megbeszélésre. 

Tár ja eléje a különböző (háború és forradal-
mak) okok ránkzúdult romboló következmé-
nyeit. 

Állítsa követendő példakép Dánia szomorú 
múltjából való rohamos felépülését, amelyet 
egyesült erővel, tudása fokozásával nemcsak 
hogy megjavított, hanem ma már a művelt 
Európa szívében is egyik első helyet foglalja 
el. Népe boldog, hazája felvirágzott. 

Mutasson rá, hogy tudatlanságunk nagy 
részben járul süllyedésünkhöz, bizonyítsa, hogy 
téves azon hiedelmük, hogy ők gazdálkodni 
tudtak s hogy elegendő a hitel vagy a pénz 
ahhoz, hogy ők jobbat és szebbet tudjanak 
termelni és hasznukat fokozni anélkül, hogy 
tanulnának. 

Vegyen például a tanító 100 szem búzát elő,, 
tegye azt csiráztató-készülékbe vagy itatópapír 
közé s mutassa ki a csírázás ú t ján , hogy 100 
szemből mennyi nem fog a földben kikelni. 
Vezesse rá, hogy mekkora károsodás érte ed-
dig a vetésnél és mennyivel kevesebbet aratott . 
Fejtse ki, hogy a hiányzó kelés helyén gyom 
fejlődött, amely kétszerte zsákmányolta ki a 
földjét és hosszú éveken át okozta károsodását. 
Bizonyítsa előttük számadatokkal, hogy egy 
hold földön mekkora kár érte a gazdát, mennyi-
vel kevesebbet termelt a község és milyen kára 
volt ebből az országnak. 

E példára hivatkozva mutassa ki, hogy Dánia 
vagy Németország vagy más nyugateurópai 
állam mennyivel olcsóbban termelt (15—20°/o-
kal kevesebbet vetett) és mégis kétszer, sőt há-
romszor annyit aratott . Ez pedig csak azért 
volt így, mert tanult, ismerte a vetőmag és a 
ta la j sajátosságait és tudománya adta meg 
gazdagodását, míg a szegény magyar gazda 
tudatlansága kétszeresen igénybe veszi testi 
erejét, dolgozik naphosszat és mégis szegény 
marad. 

Mutassa ki, hogy e tudatlansága következté-
ben sem magát, sem gyermekeit nem tudja 
oly erősen táplálni, mintha jobb magból táp-
erősebb lisztet és kenyeret állítana elő. Ezt 
pedig a gabona sikér-tartalmának ismertetésé-
vel tudja érthetővé tenni. 

Már ezzel is megveti alapját a helyes mag-
tárkezelésnek és gyakorlati példát és a tudat-
lanságot elrettentő bizonyítékot tud szolgál-
tatni azzal, hogy például egy rosszul kezelt 
mag lisztjéből sütött kenyér bélrésze összeáll, 
tapadós, tehát kevésbbé emészthető, héja el-
válik és keménységénél fogva emészthetetlen. 

Hozza fel például a tejnek mindenki által 
ismert és elfogadott nagy táperejét, mutasson 
rá ugyanakkor, hogy ez a tej mennyi bajnak 
lehet a kútforrása, ha annak kezeléséhez nem 
értünk, hányféle baktérium fejlődhetik abban, 
amely különösen a gyermekápolásnál és a be-
tegek élelmezésénél végzetes lehet. Magyarázza 
meg nekik, hogy a tisztátalanság következté-
ben jelentkeznek ezen ölő baktériumok, ame-
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lyeket a tanult gazda felismer és a bajokat el 
tudja hárí tani (a kék tej baktériumai, a keserű 
tej és a te j romlásának oka, cukorsav tej-
savvá változik stb.). 

Hagyjanak egy kanna tejet pár óra hosszat 
a tisztátalan istállóban, forral ják fel, kékes 
színéből mutassa ki a tej káros hatását. 

Hozasson pár maroknyi földet, öntse le só-
savval és mutassa ki annak mészhiányát és 
vázolja a mész hiányának következményeit a 
termelésnél, az ember fejlődésénél és az állat-
tenyésztésnél (a pápai kirándulásnál a sertés-
hizlalda megtekintése alkalmával a pápai tan-
folyam hallgatói kellő felvilágosítást nyertek 
erről). 

Ugyancsak a pápai kirándulás alkalmával 
meggyőződhettek a hallgatók arról, hogy gé-
pek és mívelőeszközök alkalmazása mellett 
mennyi állati, de különösen emberi erő taka-
r í t tat ik meg és dacára, hogy a jó mívelés kö-
vetkeztében a terméseredmények nagyobbak 
lesznek, a gazda több szabad időt nyer, amelyet 
úgy a sa já t maga művelésére, mint családjá-
nak szentelhet s így méltó emberi sorsra juthat . 

Magyarázza meg a többtermelés nagy jelen-
tőségét, amit a tanfolyamon készített jegyzetei-
ben megtalálhat. Mutassa ki ebből, hogy hány-
féle irányban kapcsolódhatik a munkáskéz a 
termelő munkába, hányféle módon gyarapít-
ha t ja jövedelmét és hogy mily gyorsasággal 
szaporodik vagyona és fejlődik községe és biz-
tosíttatik az ország jóléte. 

Ezek és más hasonló csalétekszerű ismerte-
tések gondolkodóba fogják ejteni a falu népét 
és szívesen vállalkoznak arra, hogy mindezeket 
tanulás ú t ján magukévá tegyék. 

Ha a szokott ellentállásra találnak azzal, 
hogy a gazdálkodók azt hozzák fel érvül, hogy 
dacára annak, hogy most már sokkal több ta-
nult ember van, még sem nagyobbak az átlagos 
termések. Ennek a kérdésnek, illetve állításnak 
tisztázását a nép nyelvén és értelmességi foká-
hoz mérten, olyképen kell eszközölnünk, hogy 
feleletünkből is arról győződjenek meg, hogy 
az okot a tanulatlanságban keressék. 

Például: Azt mondja a tanító, hogy igaz 
ugyan, hogy akkor, amikor még csak karcolták 
a földet és nem mívelték, jóval nagyobb átlag-
termést adott, mint most, de ez úgy van, mint 
az embernél, hogy amikor legjobb erejében van, 
kétszer olyan eredményes munkát végez, mint 
mikor már vénül vagy ereje fogyatkozik. Ha 
nem táplálkozik kellőképen, akkor ereje mi-
hamarabb elhagyja. Így van ez földünkkel is. 
Ha akkor értettek volna már a kihasznált 
talajerő visszapótlásához, terméseredményeink 
fokozódtak volna, így pedig csak kihasználták 
a föld termőerejét és így most az már fogytán 
van, tehát tudatlanságukat tudással kell helyre-
pótolni. 

Ilyen és hasonló népies nyelven megmagya-
rázandó ismeretekkel felvértezve lehet csak a 
minden ízében maradi falusi népünket a tanu-
lás szükségességéről meggyőzni. 

A népművelési tanfolyam szervezete a követ-
kezőképen állítandó össze: 

Feállítandó férfi és női téli gazdasági tan-
folyam; férfi és női háziipari tanfolyam; ön-
képzőkör; énekkar. 

A felállításnál a falu kulturális fejlődése 
szempontjából a következő célok jelölendők 
meg: 

1. fűztelepek létesítése; 
2. községi faiskola és a község befásítása; 
3. községi, háziipari és termelési kiállítás 

rendezése; 
4. mintagazdaság; 
5. könyvtár létesítése. 
Az iskolafenntartási költségekre, a többter-

melés megindításának módozataira, tananyag 
feldolgozására, a tanultak gyakorlati alkalma-
zására vonatkozó ismertetések a jövő számban 
közöltetnek. 

Téli gazdasági iskolát a népnek^ 
I r t a : Kovács Pál, m. kir. gazdasági tanár (Csurgó). " 

A trianoni határ által végromlásra ítélt ma-
gyar nemzetnek meg kell ragadni minden mó-
dot és alkalmat, hogy legerősebb oszlopát, a 
gazdaosztályt a mai kor haladás fegyvereivel 
lássa el. 

E korszak rettentő küzdelmében nemzetünk 
számára nincs aktuálisabb s fontosabb pro-
bléma, mint egy szebb, jobb és boldogabb jövő 
előkészítése, a nemzet gerincét képező kisgazda-
osztály kioktatása, kinevelése. E kioktatás ál-
tal a kul túra és megfelelő műveltség szerez-
tetik meg számára. 

A kisgazdatársadalomra elsősorban a gazda-
sági kultúra a fontos, amely az erkölcsi és 
vallásos kultúrával kapcsolatot tart fenn. 

A mai sivár élet könyörtelenül kényszeríti 
a kisgazdatársadalmat a gazdasági kérdések 
rendszeres megoldása felé. 

A jelen időkben a magyar nemzetnek és a 
közgazdasági életnek legerősebb tényezője a 
mezőgazdaság s nemzetünk haladása elsősor-
ban a mezőgazdaság állapotától és fejlődésé-
től függ. 

Sajnos, hazánk mezőgazdasága az utóbbi 
időben nagyon is elmaradt a nyugati államok 
mezőgazdaságával szemben. E hátramaradott-
ságunknak pedig egyik legfőbb oka az volt, 
hogy mindezideig nem voltak hazánkban a kis-
gazdatársadalom kioktatására felállított kis-
gazdajképző téli iskolák! 

Nyugat-Európában, Dánia és Hollandiában 
már évtizedek óta sok-sok ilyen demokratikus 
szellemben megszervezett téli gazdasági isko-
lák működnek sikerrel. Teljesen hiányzik 
hazánkban a kisbirtokok tulajdonosainak gaz-
dasági i rányú kiképzése. 

E hiány pótlására irányul nagyatádi Szabó 
István földmívelésiigyi miniszter úrnajc azon 
törekvése, hogy Somogy vármegye minden já-
rásában, annak nagyobb és népesebb, legin-
kább földmíveléssel foglalkozó községeiben 
még ez évben létesíttessenek téli gazdasági 
iskolák. 

Ezen iskolatípus lesz hivatva falun, közsé-
gekben és a tanyán, a kisgazdaosztályt szak-
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szerűen, a modern gazdasági dolgokra kiok-
tatni, előkészíteni. 

Somogy megyében ez ú j iskolatípus csak fél-
évi fennállása óta is sikeres eredményekre hi-
vatkozhatok Csököly községben. 

Csököly községben az ú j téli, gazdasági iskola 
eszméje és szervezete kiállotta a vihart , s hir-
deti, hogy a falvakban való gazdasági kikép-
zést be kell vinni az életbe, a nép széles ré-
tegeibe. 

Nem tudom, hogy mikor, de röviden elérke-
zik annak is az ideje, hogy falun a téli gazda-
sági kiképzést intézményesen kell minden na-
gyobb és népesebb községben bevezetni és meg-
valósítani. 

A téli gazdasági iskolák megvalósításával 
járó nehézségektől az egyes községek képviselő-
testületeinek nem szabad csak úgy kicsinyes 
módon visszarettenniük. 

Hisz nem nagy feladat azok fenntartása, 
költségeinek az előteremtése sem, amely jó-
formán nem áll egyébből, mint a községi nép-
iskola egy tantermének a tanítás céljaira való 
átengedése téli időben, az esti órákra; továbbá 
annak kifűtése és világításából. Azonkívül az 
iskola vezetésére kirendelt gazdasági tanárnak 
egy bútorozott szoba és ellátásáról való gon-
doskodás, amelyet ő teljes árban megfizet. Hall-
gatója negyven-ötven gazdaifjú, akik 18—35. 
életévüket már betöltötték. 

A téli gazdasági iskola feladata lesz, hogy 
egy rendszeresen beállított és összefoglalt gaz-
dasági tanterv alapján, megfelelő általános és 
szakképesítést nyúj tson hallgatóinak; továbbá, 
hogy a kettőéves téli iskolát elvégzett gazda-
i f j ak megfelelő elméleti és gyakorlati ismeret 
megszerzése után eredménnyel gazdálkodhas-
sanak földjeiken. 

Ezen ú j típusú téli gazdasági iskoláknál a 
kiképzés elméleti és gyakorlati irányú. 

A gyakorlati taní tást szemléltetés céljából 
gazdasági kirándulásokkal, határbejárással és 
háznézéssel egészíti ki. 

A tanfolyam ta r tama két év, illetve két téli 
elméleti és két nyár i gyakorlati félév. A kikép-
zés november 1-ével kezdődik és t a r t a második 
év október végéig. 

A téli félévi taní tás november elsejével kez-
dődik s tart március végéig. A nyár i félévi ta-
nítás március elsején veszi kezdetét és tar t ok-
tóber végéig. 

A nyári félévben a hallgatók a szülők sa já t 
gazdaságában végzik a gyakorlati munkát ta-
náruk vezetése alatt , miáltal nem lesznek el-
szakítva a megszokott mindennapi gazdasági 
munkáktól és a szülői háztól. Ezen téli gazda-
sági iskolában minden gazdaif jú meg fogja 
tanulni, hogy minden ember csak annyit ér, 
amennyit a hazának és a köznek használni tud. 
Megtanulja a jobb munka értékét is, kifejlő-
dik benne a gazdasági szociális szellem és a 
felelősség érzete is. 

Ezen iskolákban minden munka a természe-
tes fejlődés ú t ja inak megfelelően taníttatik. 

A kiképzésnél pedig nem az lesz a fontos, 
hogy valamit produkálni is tudjon a gazda-

if jú , hanem az, hogy tényleg az életből tudjon 
is valamit. 

Az itt vázlatosan ismertetett téli gazdasági 
iskola hivatása lesz, hogy a kisgazdaosztályt 
a belterjes gazdálkodásba bevezesse, megér-
tesse vele a jobb és okszerűbb talajmívelést, 
jobb trágyázást, jobb mezőgazdasági gépek és 
eszközök beszerzését, nemesebb vetőmagok te-
nyésztését és állatok tar tását . A téli gazdasági 
iskola feladata leend mezőgazdasági életünk 
intenzív, szakszerű, jövedelmező állapotának 
s a többtermelésnek alapjai t megteremteni. 

Ez az iskolatípus lesz Csonka-Magyarország-
nak a jövő iskolája. Ezen iskola a kisgazdáké 
lesz. 

Tanítók tanácsadója. 
Kilencszázhúszezer métermázsa 

búzát pusztított el tavaly 
a gabonaüszög. 

Üj eljárás a gabona csávázására. 
A gabonamagvak csávázásának, a mezőgazda-

ság egyik legfontosabb kérdésének lényege 
tulajdonképen abban áll, hogy a gabonamagot 
már elvetés előtt kezelik valamilyen fertőtlenítő 
szerrel, mely azt mentesíti azoktól a gombák-
tól, melyek ha a maggal együtt a földbe kerül-
nek, a kikelt magot megtámadva óriási káro-
kat okoznak a termésben. A Magyar kir. Nö-
vényélet- és Kórtani Állomás becslése szerint 
hazánkban a gabonatermést helytelenül, vagy 
sehogysem végrehajtott csávázás következtében 
a múlt évben 5%-os károsodás érte. Egyes vidé-
keken a kár azonban a 60—70°/o-ot is meghaladta. 
Ez a károsodás főként a gabonaüszög követ-
keztében állott be, mely egyedül a búzatermés-
ben kb. 920.000 q terméscsökkenést okozott, mi 
a mai 400.000 koronás gabonaárak mellett 368 
milliárd korona (22.000.000 aranykorona) vissza-
vonhatatlan veszteséget jelent az országnak. 

Annak az oka, hogy a csávázás az országban 
még nem tudott teljesen elterjedni, főleg két 
dologban kereshető. Először is az eddig hasz-
nálatos csávázószerek nem minden tekintetben 
feleltek meg a követelményeknek. A csávázó-
szerek némelyike könnyen bomló vegyület volt, 
mely hosszabb beraktározás és állás után nem 
nyújtotta az üszög ellen a kívánt biztonságot. 
A szerek egy másik csoportjánál fennállott az 
agyoncsávázás lehetősége, azaz az előírtnál 
töményebb oldatokban használva károsan be-
folyásolták, vagy teljesen tönkre is tették a 
vetőmag csiraképességét. Némely csávázószer, 
így pl. a rézgálic, még abban az esetben is káro-
san befolyásolta a terméshozamot, ha a csává-
zási az előírást betartva, a legfigyelmesebben 
végezték. E r r e a káros hatásra a m. kir. föld-
mívelésügyi miniszter legutóbb kiadott csává-
zási útmutatásában fel is hívta a gazdák figyel-
mét és óvja őket a rézgálic-csáva használatától, 
felsorolva azokat a csávázószereket (Upsulum, 
Higosan, Klorol, Formalin, Rezimol, Perzol), 
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melyekkel, ha az előírást pontosan betart ják, 
a osávázás feltétlenül mentesíti a termést az 
üszögkártól. 

Amerikában, a tökéletes és észszerű gazdálko-
dás hazájában, ahol a gazdaságok a növénykór-
tani ismeretek felhasználásával igyekeznek 
sokat és hibátlant termelni, a rézgáliccal való 
asávázást már régen kiküszöbölték, sőt újabban 
a nedves csávázó eljárások is mind háttérbe 
szorulnak a nemrég bevezetett és a gyakorlat-
ban kiválóan bevált porcsávázási eljárással 
szemben. Ennek az eljárásnak a lényege abban 
áll, hogy a vetőmagot keverődobban (melyet 
a gazda öreg boros- vagy petroleumoshordók-
ból maga is készíthet) vagy zsákokban bizonyos 
finom porszerű csávázóanyaggal keverik össaj, 
amely rátapadva a magra, teljesen mentesíti a 
termést az üszögtől. 

A porpácolási eljárásnak előnye az, hogy pon-
tos elvégzéséhez semmiféle előzetes szaktudásra 
Bincs szükség. A művelet olyan egyszerű és 
gyors (10—15 percet vesz igénybe), hogy ezt 
vetés közben is elvégezhetik. Elmarad a költ-
séges ós időrabló vízhordás, elmarad az olda-
tok hosszadalmas készítése, a vetőmagvaknak 
a osávázólében huzamosabb ideig való keveréso 
s a vetőmagnak a léha és üszkös szemektől való 
időtrabló megtisztítása. 

A nedves csávázásnál a nedves és megduzzadt 
vetőmagvak a csávából való kiszedés u tán a 
rossz időjárás miatt gyakran nem száríthatok 
ki tökéletesen. Porcsávázásnál ez a veszély is 
elmarad, ami tulaj donképen a legkényesebb 
előny, mert főleg a tökéletlenül szárított mag-
vak, valamint a lassan száradt és befulladt 
magvak elvetése után szokott a vetés hiányo-
san kikelni. Azonkívül a porpácolás, ami a 
nedves el járásra nem áll, teljesen független az 
időjárástól, mert egészen kis helyen is nagy-
mennyiségű mag pácolása végezhető el, akár 
hónapokkal a vetés előtt, akár közvetlenül vetés 
közben a táblán, mert ez sem a pácolás jó ered-
ményeit, sem a növényzet egészséges fejlődését 
nem gátolja. 

A m. kir. növénykórtani állomás vezetősége 
felismerve a porpácolás ez elvitázhatatlan elő-
nyeit, három évig foglalkozott a porpácolás 
problémájával és hároméves kísérletei alapján 
az amerikai eredményeket teljesen beigazol-
taknak látja. Kern Hermann kísérletügyi igaz-
gató egyik hazai szaklap legutóbbi számában 
melegen a ján l ja a porcsávázást, mint a legmeg-
felelőbb csávázási eljárást a gazdák figyel-
mébe. 

Hogy példát is felhozzunk a porpácolás meg-
bízhatóságára, az egyik uradalomban, hol a 
Mezőgazdasági Biokémiai Intézet, amely szin-
tén foglalkozott ezzel a problémával, kísérleteit 
végezte, az egyik kísérleti táblán rézgáliccal 
pácolt búza 67 kévét termelt, míg az ugyanolyan 
aagyságú és viszonyok közt levő másik táblán, 
melynek vetőmagját porcsávázással pácolták, 
a hozam 92 kéve volt és üszögmentesítő hatása 
is nagyobbnak bizonyult, mint a rézgálic-csává-
zásé. 

Akkor tehát, mikor a gazdaközönség figyel-
mét erre az ú j osávázáai eljárásra felhívjuk, 

nemcsak az országos érdekeket, hanem a gaz-
dák sa já t eminens érdekeit is szolgáljuk, mert 
hiszen minden gazdának az a törekvése, hogy 
tőkéjével és verejtékes nehéz munkájával men-
től szebb és nagyobb termést tudjon produkálni. 

Ügy a porcsávázásról, mint a többi, nedves 
úton való csávázásról a Magy. Kir . Növénykór-
tani Állomás (Budapest, II , Debrői-út 15/17) a 
hozzá forduló gazdaközönsógnek készséggel 
szolgál felvilágosítással s kívánságukra díjta-
lanul megküldi a csávázási eljárások részletes 
leírását. 

Farkas János, Kelebia. A küldött összeget 
— mint olvashatta — a Körösi Henrik Alap-
hoz csatoltuk. Köszönjük. K. A. 1. Ha 
természetben nem kap lakást, a község 
köteles lakbért fizetni. Szíveskedjék lapunk 
1923. évi 18—20., továbbá a 44—45., az 1924. 
évi 5—6. számát elolvasni. 1924. évi I. lak-
bérnegyedre 13.130 korona lakáspénztöbblet 
jár. A II. lakbérnegyedre 12 aranykorona. 
2. Olvassa el lapunk ez évi 25—26. számát. 
3. Külön a III . osztályhoz vezérkönyv nincs. 
Egyes tárgyak tanításához van több. Ha la-
punkat állandóan olvasná, megmentette volna 
magát a levélírástól. Cz. J . Olvassa el a K. A.-
nak szóló üzenetet. Cs. O., Békéscsaba. Hirdeté-
sét nem közölhetjük díjtalanul. Lapunkban is 
olvashat olyan hirdetést, amely ú t j án esetleg 
elhelyezkedhet valahol. 

Hivatalos rész. 
RENDELETEK. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1924. évi 27.842. VIII. a. számú irata a to-
vábbképző tankötelesek oktatása tárgyában. 

I. 

Valamennyi Egyházi Főhatóságnak. 

Az 1868 : X X X V H I . t.-c. 48. §-a és az 1921 : 
X X X . t.-c. értelmében a nyilvános elemi okta-
tás két tagozatra oszlik, ú. m. mindennapi és 
továbbképző oktatásra. Önként értetődik tehát, 
hogy az iskolafenntartónak elemi népiskola 
felállítása esetén egyszersmind a továbbképző 
oktatásról is gondoskodnia kell, amint ezt ak-
kori hivatali elődeim az 1877. évi 18.241. és aa 
1891. évi 51.242. sz. rendeletekben kifejezetten 
ki is mondották. 

Több ízben arról értesültem azonban, hogy — 
a törvények eme rendelkezésével szemben — 
egyes olyan községekben, ahol felekezeti, elemi 
népiskola mellett állami vagy községi jellegű 
elemi népiskola is van, igen sok esetben az 
iskolafentartó egyházközség továbbképző tan-
folyamot nem tart fenn s így a 12—15 éves tan-
kötelesek oktatását tisztán az állami, illetve 
községi tanerőknek kell ellátniok. 

Minthogy ez a helyzet visszásságokra ad al-
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kaimat, van szerencsém Címedet tisztelettel fel-
kérni, hogy a továbbképző oktatás biztosítása 
érdekében méltóztassék elsősorban is mindazon 
községben, abol állami és községi elemi iskola 
nem működik, hanem a tankötelesek oktatását 
egészen vagy részben a Címed főhatósága alatt 
álló elemi népiskola lát ja el, az i ránt intéz-
kedni, hogy a mindennapi tanfolyam a tovább-
képző tanfolyammal már az 1924—25. tanévre 
feltétlenül kiegészíttessék. 

Van szerencsém még Címednek nagybecsű 
figyelmét arra a körülményre is tisztelettel 
felhívni, hogy az iskolafenntartó egyházközsé-
geknek a továbbképző oktatásról való gondos-
kodás oly községekben is kötelességük, ahol 
önálló gazdasági népiskola vagy kisebbfokú 
gazdasági irányú továbbképző népiskola nincs, 
ily helyeken tehát az általános továbbképző nép-
iskola vezetéséről sa já t tanerői által való gon-
doskodás természetszerűen az iskolafenntartó 
egyházközség kötelessége. 

Az olyan községekben pedig, ahol különböző 
jellegű elemi népiskolák vannak s a felekezeti 
továbbképző iskolába beírt tanulók, csekély 
számuk miatt az állami vagy községi jellegű 
iskolákba átutalhatók (s ha a létszám 30-on alul 
van, át is utalandók volnának), méltányosnak 
tartanám, hogy az államsegélyes felekezeti 
tanítók ez utóbbi iskolákban az állami, illetve 
községi tanerőkkel egyenlő arányban, minden 
külön díjazás nélkül a továbbképző tankötele-
sek oktatását is ellássák. 

I I . 
Valamennyi törvényhatósági közigazgatási 

bizottságnak. 

I I I . 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfel-

ügyelőségi kirendeltség vezetőjének. 
II—III. 

A továbbképző tankötelesek oktatása tárgyá-
ban az egyházi főhatóságokhoz intézett irato-
mat tudomás és miheztartás végett megküldöm. 

Budapest, 1924. évi augusztus hó 4. 
Gróf Klebelsberg Kunó s. k. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1924. évi 37.335/111. a. számú rendelete a 
középfokú iskolák tanulóifjúsága részére tar-

tandó kötelező filmelőadások tárgyában. 

I. 
Valamennyi Mr. tanfelügyelőnek és tanfel-
ügyelőségi kirendeltség vezetőjének. Vala-

mennyi tankerületi királyi Főigazgatónak. 

A Magyar Néprajzi Társaság Emberföldrajzi 
Szakosztályának és a Magyar-Holland Kultúr-

gazdasági Rt.-nak kérelmére hozzájárultam 
ahhoz, hogy az összes állami középfokú taninté-
zetek (gimnáziumok, reáliskolák, leányközép-
iskolák, tanító- és tanítónőképzők, felső keres-
kedelmi iskolák, polgári iskolák) i f júsága ré-
szére minden iskolai évben hat, legfeljebb nyolc 
kötelező ülmelőadás tartassék, amely előadások 
a film meggyőző erejével különösen a földrajzi, 
néprajzi és természetrajzi oktatást lesznek hi-
vatva előmozdítani. Nagy fontosságot tulajdo-
nítok ezeknek az előadásoknak a mai viszonyok 
között, mikor nehéz gazdasági helyzetünkben az 
utazás az i f j ú ság számára jóformán teljesen 
lehetetlenné vált. 

Minthogy nagy súlyt helyezek arra, hogy a 
film az iskolai oktatás és nevelés keretébe be-
illesztessék, felhívom Címet, hogy a maga ha-
táskörében utasí tsa a felügyelete alá tartozó 
középfokú tanintézetek igazgatóit és tanár i 
karát , hogy a Néprajzi Társaság Ember föld-
rajzi Szakosztályának és a Magyar-Holland 
Kultúrgazdasági Részvénytársaságnak az ezen 
ügyben jelentkező megbízottait minden rendel-
kezésre álló eszközzel, szükség esetén az előadá-
sok megszervezésében való akt ív részvétellel i« 
támogassák. 

A tanulóif júság az előadásokon köteles részt-
venni. 

A filmnek, mint oktató és nevelő eszköznek, 
az iskola keretei közé való beillesztése jelen-
tékeny módon fogja előmozdítani a nevelés és 
oktatás ügyét, amelynek minél tökéletesebb 
fokra való emelése fontos pedagógiai és nemzeti 
érdekünk. 

II. 

Valamennyi főtisztelendő Egyházi Főhatóság-
nak és a Székesfőváros Tanácsának. 

A Magyar Néprajzi Társaság Emberföldrajzi 
Szakosztályának és a Magyar-Holland Kul túr-
gazdasági Rt.-nak kérelmére hozzájárultam 
ahhoz, hogy az összes állami középfokú tan-
intézetek (gimnáziumok, reáliskolák, leány-
középiskolák, tanító- és tanítónőképzők, felső 
kereskedelmi iskolák, polgári iskolák) i f júsága 
részére minden iskolai évben hat, legfeljebb 
nyolc kötelező filmelőadás tartassék, amely elő-
adások a film meggyőző erejével különösen a 
földrajzi, néprajzi és természetrajzi oktatást 
lesznek hivatva előmozdítani. Nagy fontossá-
got tulajdonítok ezeknek az előadásoknak a 
mai viszonyok között, mikor nehéz gazdasági 
helyzetünkben az utazás az i f j ú ság számára jó-
formán teljesen lehetetlenné vált. 

Minthogy nagy súlyt helyezek arra, hogy a 
film az iskolai oktatás és nevelés keretébe be-
illesztessék, felkérem Címet, hogy a maga. ha-
táskörében elrendelni méltóztassék, hogy a fel-
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ügyelete alá tartozó középfokú tanintézetek 
igazgatói és tanári kara a Néprajzi Társaság 
Emberföldrajzi Szakosztályának és a Magyar-
Holland Kultúrgazdasági Részvénytársaságnak 
az ezen ügyben jelentkező megbízottait minden 
rendelkezésre álló eszközzel, szükség esetén az 
előadások megszervezésében való aktív rész-
vétellel is támogassák. 

A tanulóifjúság az előadásokon köteles részt-
venni. 

A filmnek, mint oktató-nevelő eszköznek, az 
iskola keretei közé való beillesztése jelentékeny 
módon fogja előmozdítani a nevelés és oktatás 
ügyét, amelynek minél tökéletesebb fokra való 
emelése fontos pedagógiai és nemzeti érdekünk. 

Budapest, 1924. évi augusztus hó 13-án. 
Gróf Klebelsberg Kuno s. k. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 4588—1924. eln. számú rendelete dr. Vas 
Ferenc budapesti tiszteletbeli osztrák főkonzul 
működési engedélyének megadása tárgyában. 

Valamennyi alárendelt hatóságnak. 
Tudomásul vétel végett közlöm, hogy a Kor-

mányzó Ür Ő Főméltósága folyó évi július hó 
29-én kelt magas elhatározásával dr. Vas Fe-
renc, budapesti osztrák tiszteletbeli főkonzul-
nak a működési engedélyt megadni méltóz-
tatott. 

Budapest, 1924. évi augusztus hó 15-én. 

Felelős szerkesztő: Körösi Henrik. 
Segédszerkesztők: 

Moravítz Lajos é s Bertcaldstkv Kálmán. 

PÁ LYÁ Z AT O K 
B rovat alatt közöltekért a szerkesztősét nem vállal felelősséget. 

A gyulaj i (Tolna m.) kath. iskolához tanítónő 
szükséges. Javadalma iskolafenntartótól 600 K, 
kertilletmény 50 K, iskolában egy szoba (fűtés-
sel vagy 8 ürméter fa hazahordva). Törvényes 
lakbér szoba beszámításával, államsegély. Kézi-
munkát tanítani köteles, kántor«ághoz értők 
előnyben. Kommün alatt i magaviselet igazo-
landó. Válaszbélyeg melléklendő. Pályázati ha-
táridő hirdetés megjelenése után 10 nap. Iskola-
szék. 

Az etyeki (Fejér m.) németajkú r ó m kath. 
kántortanítói állásra szeptember 15-i határnap-
pal pályázat hirdettetik. Javadalma: 1. két 
szoba, egy konyha, éléskamra, pince, padlás, 
istálló (csukott ' félszer), közös mosókonyha, 
200 K; 2. 14-504 kat. hold szántóföld, 3-514 kat. 
hold rét. Az adót a kántor fizeti. Jelenleg 26 q 
búzában van kiadva; 3. a föld munkaváltsága 
fejében 140 K; 4. 10. 10 hektó 08 liter tiszta búza 
(á 16 K) 161.28 K, vagy a mindenkori piaci ára; 
5. 1473 méter kemény hasábfa házhoz szállítva, 
141 K; 6. ismétlősök oktatásáért 40 K; 7. minden 
házaspártól 42 fillér, körülbelül 252 K; 8. köz-
ségi alapított szent misék után 13 K; 9. stóla: 
kis temetésekért 54 fillér, nagy temetésekért 
I korona 40 fillér. Ha a kis vagy nagy temetés 
palásttal van, 1 (egy) K-val több, körülbelül 
300 K; 10. ostyasütésre 63 liter tiszta búza. A 
stólát kivéve a többi pénzt a politikai községtől 
kapja. A pénz békebeli árban van felvéve és 
az aranypari tás szerint (1) egy aranykoronában 
számítandó. A vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter úr 43 egységben vette fel, megfelelő állam-
segéllyel. Kommunizmus alatti magatartás iga-
zolandó. Pályázni kívánó képesített tanférfiak 
kellően felszerelt folyamodványukat folyó évi 
szeptember hó 15-ig az iskolaszéki elnöVhöz kö-
telesek benyújtani és szeptember hó 16-án pedig 
II órára orgona- és énekpróbára a helyszínén 
személyesen megjelenni tartoznak. 

A mátraszőllősi róm. kath. iskolaszék a meg-
üresedett III . tanerői állásra pályázatot hirdet. 
Javadalma törvényszerinti lakbér, kertváltság 
és államsegély. Kommün alatti viselkedés iga-
zolandó. Választás szeptember 22-én. Kérvények 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

A kiskúnmajsai róm. kath. iskolaszék a maris-
dülői, valamint a kömpöci I. számú tanítói állá-
sokra pályázatot hirdet. Javadalma: mindkét 
iskolánál kétszobás lakás és kert természetben, 
fizetés törvényszerű. Kommüp alatti magatar-
tást igazoló és egészségi bizonyítvánnyal kejlő-
leg felszerelt kérvények e lap megjelenésétől 
számított 10 nap alatt az iskolaszékhez külden-
dők. Pályázhatnak férfiak és nők. Személyes 
megje^nés előnvös. Amennyiben az állásokra 
a helybeli iskoláknál működő tanítók választat-
nának meg, ez esetben az illetők állásai is be-
töltenek. A kérvényben felemlítendő, hogy a 
pályázó melyik állást óhaj t ja elnyerni. 

A kisgyőri (Borsod m.) ref. második tanítói 
állás nyugdíjazás folytán néhány hónap múlva 
megüresedik, mely állásra helyettes tanító ke-
restetik, aki a nyugdíjazási eljárás befejezése 
után megfelelő működés esetén véglegesíttetik. 
Helyettesítési időre fizetésül jelenlegi javadal-
mas átengedi lakását és 20 kat. hold föld helyet-
tesítési időre eső hasznát. Egyház államsegé-
lyért folyamodik. Pályázati határidő hirdetés 
megjelenésétől 10 nap. Menekültek, B-listások 
előnyben. Kérvények ref. lelkészi hivatalhoz 
küldendők. 

A kisszállási uradalmi róm. kath. jellegű ma-
gániskolához kántortanító kerestetik. Felszerelt 
folyamodványok Uradalmi Jószáírfeliigyelőség 
Kisszállás címre küldendők, ahol a közelebbi 
feltételek is megtudhatók. Pályázhatnak nős 
kántortanítók is, mert lakás rendelkezésre áll. 

Igaigiti: 
Dr. Révész Margit 

TELEFON 137-84. 

Zugliget, Remete-út 18. 
Gyógypaedagogiai 
Gyermekszanatórium 

Rendszeres elemi és IV. közép* 
isk. oktatás testileg gyengén 
fejlett, ideges, nehezen ne» 
velhetö gyermekek részére. 
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A balatoni (Borsod m.) róm. kath. I I I . férfi-
tanítói állásra a pályázatok szeptember 20-áig 
beadandók. Fizetés államsegéllyel törvényes. 
Lakbér. Kommün alat t i viselkedés igazolandó. 
Kántoriakban jár tasok előnyben. Iskolaszék. 

A hajósi róm. kath. iskola III . férfitanítói ál-
lására pályázhatnak okleveles férfitanítók ez 
évi szept. 10-ig. Javadalma 9400/i2oo hold föld adó-
teherrel, fizetéskiegészítés a törvényes fizetés 
mértékéig. Az állás október 1-én foglalandó el. 
Hajós, Pest m. Iskolaszék. 

Az orosztonyi róm. kath. iskolaszék a I I I . 
ú j tanítói állásra pályázatot hirdet szeptember 
9-ig Javadalom: törvényes. Kötelességei: ad í j -
levélben. Kántoriakat végző férfitanítók pá-
lyázhatnak. Lelkészi erkölcsi bizonyítvány mel-
léklendő. Az állás szeptember 15-én elfogla-
landó. Válaszbélyeges kérvények: Orosztonv, 
Zala m. intézendők. 

A ceglédi róm. kath. iskolaszék egy férfi-
tanítói állásra a hirdetés megjelenésétől számí-
tott t íz napig pályázatot hirdet. Javadalma : 
törvényes fizetés, lakbér, államsegély. Szolgálati 
idő szerint a földes állásra fokozatos előlépési 
joga lesz. Az iskolaszékhez intézett okmányok 
visszaküldésére felbélyegzett boríték mellék-
lendő. Iskolaszék. 

A lébényi (Moson m.) evangélikus osztály-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Három-
szobás lakás. Határ idő e lap megjelenésétől tíz 
nap. Lelkészi hivatal. 

Pályázat a balmazújvárosi magyar reformá-
tus egyháznál egy. esetleg két férfitanítói ál-
lásra. Javadalom mindkét állásnál : 1. Az egv-
háztól : 73000/1924. sz. miniszteri rendelettel 
megállapított, havonként kiszolgáltatandó ösz-
szeg. 2. Törvényszerű lakbér. 3. Megfelelő ál-
lamsegély. Ezenkívül tanítói fizetésbe be nem 
számítható 2 öl kemény tűzifa, melynek fejében 
köteles a kántort akadályoztatása esetén he-
lyettesíteni. Kötelessége: az iskolaszék által 
reá bízott osztály vagy osztályok vezetése, az 
egyházkerület tanterve szerint. Kántor helyet-
tesítése. Személyesen megjelenő, orgonázni, 
énekelni tudók előnyben részesülnek, de útikölt-
ségük nem téríttetik meg. Pályázati határidő: 
szeptember 5. Állások választás után azonnal 
elfoglalandók. A megválasztottak részére 100— 
100.000 korona útiköltséget fizet az egyház. 
Balmazújváros, 1924 augusztus 18. Jakucs Sán-
dor, ref. lelkész. 

A kisgyőri ref. harmadik tanítói állásra is-
kolaszék pályázatot hirdet. Határ idő: hirdetés 
megjelenésétől számított 12 nap. Javadalom : 
az egyháztól egy szoba és a kezdő fizetés 10°/o-a. 
Államsegély. B-listáso.k előnyben. Állás válasz-
tás után azonnal elfoglalandó. Ref. lelkész, Kis-
győr, Borsod megy. 

A rakamázi (Szabolcs m.) közs. elemi népis-
kolánál lemondás folytán megüresedett egy 
tanerői állásra pályázatot hirdet az iskolaszék. 
Javadalmazása: törvényese fizetés, lakbér és 
kertilletmény Pályázat i határidő a lap meg-
jelenésétől számított nyolc nap. Állás szeptem-
ber 1-én elfoglalandó. A családi állapot, kom-
munizmus alatti magatartást feltüatető sza-

bályszerűen felszerelt kérvények, melyekhez 
illetőségi bizonyítvány is csatolandó Papp 
Endre esp.-plébános iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. 

A siófoki izr. hitközség pályázatot hirdet a 
nyugdíjazás folytán megüresedett tanítói ál-
lásra. Fizetés törvényes és lakáspénz. Pályázati 
határidő e hirdetés megjelenésétől számított 
nyolc nap. Kellően felszerelt kérvények Stras-
ser Sándor iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

A sajókazinci (Borsod m.) izr. hitközség is-
kolájánál lemondás folytán megüresedett ta-
nítói állásra pályázatot hirdet. Javadalmazás: 
lakás, természetbeni ellátás. Fizetés megegye-
zés szerint. Pályázati határidő augusztus 25. 
B-listások előnyben. Schwartz Gyula iskola-
széki elnök. 

A hajdúszováti református egyház pályázatot 
hirdet az I. kántortanítói állásra. Javadalom: 
1. 766 korona készpénz az egyház pénztárából; 
2. 30 kat. hold 242 négyszögöl szántó és rét egy 
tagban; 3. 1 hold 424 négyszögöl közlegelő; 
4. 300 négyszögöl kertföld; 5. 7J öl, 9 mm tűzifa 
beszállítva, felvágva; 6. természetben lakás; 
7. stóla egyházkerületi szabályzat szerint. — 
Kívántatik: tanítói-kántori oklevél. Lelkészi 
képzettség előnyt biztosít. Kötelesség: az egy-
háztanács által reábízott osztály vagy osztályok 
vezetése a tiszántúli egyházkerület tanterve 
szerint. Kanonikus órákon és lelkész akadályoz-
tatása esetén helyettesítés, ünnepkövetek el-
látása, megszabott tiszteletdíjért; kántorság, 
énekkar szervezése, vezetése stb. Pályázati ha-
táridő a hirdetés megjelenésétől számított 
15 nap. Okmányolt pályázatok ref. lelkészi hi-
vatalhoz küldendők. Megválasztott állását 8 nap 
ala t t elfoglalni tartozik. B-listások, menekültek 
illő figyelemben. Iskolaszék. 

A viszneki iskolához törvényes fizetés és lak-
bér mellett tanítót keresünk. Határidő e lap 
megjelenésétől 5 nap. Kérvények visszaküldé-
sére postabélyeget kérünk. Állás azonnal el-
foglalandó. Róm. kath. iskolaszék. 

A kiscsányi református egyház pályázatot 
hirdet kántortanítói állásra. Javadalom: szép 
lakás melléképületekkel, udvarral, VJ hold kert-
tel; 12 q búza, 12 q csöves tengeri, 12 ürméter 
vegyes hasáb fa beszállítva; minden ref. lélek 
1 korona, minden ref. iskolás hitoktatási díjul 
12 kg tengeri, 2 korona, 1 csirke, 1 seprű; 8 hold 
szántó bérlete, fél telek legelőilleték, stóla stb. 
Államsegély. Kötelessége: I—VI. osztály és 
ismétlőiskola tanítása egyházkerületi tanterv 
szerint. Orgonista-kántori teendők végzése, lel-
kész akadályoztatásakor istentisztelet végzése, 
presbiteri jegyzői teendők ellátása, énekkar, 
ifjxísági egyesület szervezése, vezetése, vallásos 
estélyen közreműködés lelkész utasítása szerint. 
Pályázók kérvényeiket — oklevél, kántori ké-
pesítés, keresztlevél, szolgálati bizonyítvány, 
forradalom és kommün alatt i magaviseletet 
igazoló, illetékes lelkész által is aláír t hatósági 
bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvánnyal felsze-
relve — 4000 K postabélyeg csatolásával küld-
jék alulírotthoz e hirdetés megjelenésétől 10 nap 
alatt . Pályázók sajá t költséerükön szentember 
7—14-én próbára megjelenhetnek. Az állás azon-
nal elfoglalandó. Csikesz Sándor lelkész. Kis-
esányoszró (Baranya m.). 
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A balatonszőllősi ref. egyház kántortanítói 
állására pályázat hirdettetik. Javadalom: Meg-
felelő lakás, melléképületekkel, kerttel. Kész-
pénz 8 korona 40 fillér, rozs 42 mázsa, fa 27 
méter, meghozva, felvágva, hús 16 kg., só 11 kg., 
faggyú 4 kg., magyarbors 0:14 kg. Szántóföld 
6 kat. hold 306 négyszögöl, megszántása; ter-
més behordása. Rét 1 kat. hold 869 négyszögöl. 
Széna felgyüjtése és az összes termés behor-
dása. Káposztáskert 57 négyszögöl felásva, ter-
més behordva. Borváltság 40 korona. Stóla. 
Örlendő gabona malomba vitele. Esetleges ál-
lamsegély. Kötelesség: kántori teendők vég-
zése. Mindennapi és ismétlő tankötelesek taní-
tása,, szükség esetén lelkész helyettesítése, ének-
karvezetés, belmissziói tevékenység. Személyes 
megjelenés megkívántatik pályázati határidő 
lejárta utáni vasárnap; de csak a megválasz-
tott költsége téríttetik meg. Költözködési költ-
ség címen legfeljebb 500.000 koronát fizet az 
egyház, de az állomásról a bútort felhozatja. 
Pályázati határidő. A hirdetés megjelenése 
után 15 nap. Kellően felszerelt kérvények Ref. 
Esperesi Hivatalhoz Alsóörsre, Zala m. külden-
dők. Kommün alatti viselkedés igazolandó. 
Állás megerősítés után azonnal elfoglalandó. 

A ramocsaházai ref. egyház pályázatot hirdet 
a megüresedett kántortanítói állásra. Javada-
lom egyháztól: 2 szoba, konyha, előszobából 
álló lakás 1 hold kerttel; 17 kat. hold szántóföld 
egytagban és 18 métermázsa rozs. Államtól tör-
vényszerű fizetéskiegészítés. Stóla, földek áll. 
adóját tanító fizeti. Kötelesség: I—VI. vegyes 
osztály vezetése, a tiszántúli egyh. ker. tanterve 
szerint. Ismétlősök tanítása. Kántori teendők 
végzése. I f júsági egyesület és énekkar vezetése; 
belmissziói munkáiban lelkésznek segédkezés. 
Kanonikus órákon s akadályoztatás esetén lel-
kész helyettesítése. Egyháztanácsi gyűlés jegy-
zőkönyvének vezetése. Pályázhatnak jóhangú 
ref. kántortanítók. B-listások illő figyelemben 
részesülnek. Énekpróbára megjelenés kívánatos, 
erre útiköltséget egyház nem térít meg. Pályá-
zók, keresztlevél, oklevél, szolgálati — legújabb 
keletű orvosi és kommün alatti magatartásról 
szóló hivatalos — bizonyítványokkal és válasz-
bélyeggel — ellátott kérvényeiket lelkészi hiva-
talhoz nyújtsák be. Határidő: pályázat meg-
jelenésétől számított 14 nap. Állás azonnal elfog-
lalandó. Református Iskolaszék. 

Az irsai evang. egyház II. tanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Javadalom: lakás, 50%> helyi 
hozzájárulás. Államsegély. Pályázati határidő 
e lap megjelenésétől számított tíz nap. A tót 
nyelvet is beszélők előnyben részesíttetnek. 
Kérvények: Ev. lelkészi hivatal I r sa címre 
küldendők. 

Karcagi róm. kath. iskolaszék egy újonnan 
szervezett tanítói állásra pályzatot hirdet. Fi-
zetése törvényes, lakáspénzzel, esetleg lakás 
természetbeni Jelenleg háromi szobás lankás 
biztosítva a megválasztott tanító^ részére. Kán-
tor helyettesítése kötelező. Személyes bemutat-
kozás előnyös. Kötelessége díjlevél szerint. Pá-
lyázati határidő tíz nap a hirdetés megjelené-
sétől. Állás a választás megerősítése u tán azon-
nal elfoglalandó. Helyben gimnázium és leány-
polgári. Kérvények válaszbélyeggel és összes 
okmányokkal (kommün alatti magatartásról 
is) felszerelve, plébániai hivatal, Karcag, kül-
dendők. 

A csömöri ág. h. ev. egyház I I I . tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalom: a) a helyi for-
rásból a mindenkori kezdő tanítói fizetésnek 
60%, mely államsegély lyel kiegészíttetik, b) 
törvényes lakbér. Pályázatok jelen hirdet-
mény megjelenésének napjától számított nyolc 
napon belül alulírotthoz küldendők. Csömör, 
1924 aug. 15-én. Jeszenszky Gyula. 

A soproni evang. egyházközség rendes ta-
nítói állásra pályázatot hirdet. Az állással járó 
jövedelmet a konvent az állami tanítók ré-
szére megállapított törvényes javadalmazás 
szerint határozta meg. Pályázhatnak okleve-
les, evang. vallású tanítók, kik a magyar és 
német nyelvet szóban és Írásban teljesen bír-
ják. A szabályszerűen felszerelt — orvosi bizo-
nyítvány is kívánatos — folyamodványok a 
pályázat megjelenésétől számított 14 napon be-
lül a soproni evang. egyháztanácshoz címezve 
Ziermann Gyula lelkész úrhoz küldendők. Az 
állás azonnal elfoglalandó. Az orgonálásban 
já r tas taaiítók előnyben részesülnek. 

A keczeli izraelita népiskolánál tanítói állás 
lehetőleg nőtlen tanítóval betöltendő. Jövede-
lem megegyezés szerint. Kérvények Weisz 
Gyula iskolaszéki elnök címére küldendők. 

A hajdúdorogi róm. kath. hitközség kántori 
ál lásra pályázatot hirdet. Javadalma: lakás, 
kert, 10 kat. hold szántóföld, stóla zenetanítás-
sal egyéb módon is jövedelemre számíthat. 
Széphangú B-listás, nyugdíjas kántortanítók-
nak előnyös állás. Próba szeptember 11-én dél-
előtt 10 órakor, megjelenés önköltségen. Plé-
bános. 

Pályázat a tiszaszőllősi református egyház 
nyugdíjazás folytán megüresedő kántortanítói 
állására. Javadalom: 1. 3 szobás, előszobás la-
kás, mellékhelyiségekkel természetben; 2. 30 
hold föld haszonélvezete, 6 nagyjószágra szóló 
legeltetési joggal; 3. 20 köböl rozs (kétszeres) 
és 20 köböl árpa helyett jelenleg 28 mázsa búza; 
4. 3 öl puhafa helyett jelenleg 18 mázsa kemény 
tűzifa; 5. törvényszerű stóla; 6. a fizetési osz-
tálynak megfelelően esetleg még járó törvé-
nyes államsegély. Évi 1 mázsa búza legátusok 
ellátásáért. Kötelesség: Az iskolaszék által ki-
jelölt osztályok kerületi tanterv szerint taní-
tása, a fiú ismétlőiskolások oktatása, az összes 
kántori teendők végzése, énekkar vezetése, lel-
kész helyettesítése, az egyháztársadalmi s kul-
turál is tevékenységben állandó segédkezés;_ va-
sárnapi iskola vezetése. Orgonázáshoz és álta-
lában zenéhez kiválóan értő B-listás, vagy me-
nekült tanerők előnyben részesülnek. Személyes 
megjelenés, orgonázás és éneklés nagyon aján-
latos. Azonban csak a megválasztottnak köl-
tözködési költsége téríttetik meg 400.000 korona 
erejéig. Pályázati kérvények a képesítést, ho-
nosságot, kántori és tanítói működést (az ösz-
szes szolgálati időről), kifogástalan egyházias 
ós hazafias magatar tást (különösen a kommün 
idejéről) igazoló okmányokkal együtt f. évi 
szeptember 8-ig adandók be — az okmányok 
visszaküldésére szükséges postabélyeggel — a 
tiszaszőllősi református lelkészi hivatalhoz. Az 
állás választás jogerőre emelkedése után azon-
nal elfoglalandó. Tiszaszőllős (Heves vm.), 1924 
augusztus 13. Dr. Gáborjáni Szabó Gábor is-
kolaszéki elnök. 
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Ásványi róm kath. iskolaszék jelen hirdetés 
megjelenésétől 8 napi határidővel osztálytaní-
tói állásra pályázatot hirdet. Fizetése kertillet-
mény, két öl felvágott fa, államsegély, egyszo-
bás lakás. Kötelessége mindennapiak és ismét-
lősök oktatása, kántoriakban díjtalan segéd-
kezés. 

A szentinártonkátai (Pest m.) ref. iskolaszék 
a IV. ütanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés 
szabályszerű, május l-ig lakbér, azután törvé-
nyes lakás. Megválasztott törvényes díjazásért 
a Levente Egyletet vezetni tartozik. Menekül-
tek, B-listások, orgonázni tudók előnyben. Ál-
lás azonnal elfoglalandó. Határidő 10 nap. 
Bődy Lajos lelkész. 

A debreceni izr. hitközség iskolaszéke az 
elemi iskolájánál nyugdíjazás folytán megüre-
sedett két tanítói állásnak féríitanítókkal 
leendő betöltésére — államsegéllyel kiegészí-
tett fizetés és törvényes lakbér mellett — pá-
lyázatot hirdet. Pályázhatnak oly okleveles 
férfitanítók, akik a héberben is kellő jártas-
sággal bírnak. Pályázók oklevéllel, ezenkívül 
a családi állapotot, magyar állampolgárságot, 
a kommün alatti magatartást , valamint az ed-
digi működést feltüntető okmányokkal felsze-
relt folyamodványaikat szept. hó 15-ig dr. Brun-
ner Lajos iskolaszéki elnökhöz küldjék be. Az 
állás október 1-én elfoglalandó. 

A tótkomlósi róm. kath. iskolaszék megürese-
dett tanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalma lakással, kerttel, törvényes. Egyházköz-
ség filiakántoriak végzése kötelező. Osztatlan 
iskola ismétlővel. Felszerelt kérvények válasz-
bélyeggel hirdetés megjelenésétől tíz nap alatt 
Molnár János apátplébános, Orosháza, címre 
küldendők. 

A jászfényszarui róm. kath. elemi iskolánál 
elhalálozás .folytán megüresedett egy tanítónői 
állásra a törvényes javadalmazás mellett, mely-
ből az alapfizetés 35%>-a, lakbér és kertilletmény 
fejében 400 négyszögöl szántó a községtől, a 
többi államsegély. Az iskolaszékhez címzett kér-
vények a hirdetés megjelenésétől számított 8 
napon belül Hebrony Kálmán iskolaszéki el-
nökhöz küldendők. Az állás azonnal elfogla-
landó. 

A mikófalvai róm. kath. iskolaszék lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Pályázhatnak tanítói és kán-
tori oklevéllel bírók szeptember 19-ig bezárólag. 
Javadalom: lakás természetben, megfelelő mel-
lékhelyiségekkel, 1 hold rét, 1 hold szántó, 6 öl 
tűzifa beszállítva, párbér páronként 1 véka 
rozs, Va véka zab (kb. 250 pár) kenderváltság 
40-40, deputatum 10-66, stóla. Értékegység 61, 
államsegély nincs. Kötelessége: az összes kán-
tori teendők végzése, I—II. oszt. és ismétlősök 
tanítása, énektanítás I—VI. oszt. I f júság i egye-
sület és Kath. Olvasókör vezetésében részvétel, 
énekkar szervezése és vezetése. Választás ének-
próbával, melyre személyes megjelenés kíván-
tatik, szept. 20-án 9 órakor (önköltségen). Próba 
előtt megjelenni és templomban énekelni^ nem 
lehet. Szabályszerűen felszerelt kérvények 
kommunizmus alatti viselkedésről is. válasz-
bélyeggel Róm. Kath. Iskolaszék Mikófalva, 
u. p. Bélapátfalva, Heves m. küldendők. 

A jászladányi r. kath. iskolaszék elhalálozás 
folytán megüresedett férfitanítói ál lásra pályá-
zatot hirdet. Fizetése: törvényszerű lakbér, 
egyelőre 30%-os hozzájárulás 200 négyszögöl 
szántóföld a községtől, a többi államsegélyből. 
Nők is pályázhatnak. Pályázati határidő 15 
nap. Egészségi állapot igazolandó. Mannó Já-
nos elnök. 

Mátraballai róm. kath. iskolánál lemondás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdetek. Javadalma kétszobás lakás, 
konyha, kamra, mellékhelyiségek, 16 kat. hold 
föld, 250 pár után egy véka rozs. Értékegység-
szám 97, államsegély nincs. Kötelessége díjlevél 
szerinti. A választás előtt a községben meg-
jelenni, avagy korteskedni a pályázatból való 
kizárással jár. Kellően felszerelt pályázatok 
szeptember 15-ig küldendők alanti esperes cí-
mére Erdőkövesd (Heves m.). A választás nap-
ját , melyen való személyes megjelenés költsé-
gek megtérítése nélkül kötelező, érdekeltekkel 
később tudatom. Megcímzett válaszbélyeges 
boríték melléklendő. Vágó Lajos. 

Az egyházaskeszői (Győri egyházmegye) r. k. 
kántortanítói és ugyanott az osztálytanítói ál-
lásra pályázatot hirdetünk. A kántortanítói ja-
vadalom: 12 hold szántóföld, 12 q rozs, kántor-
tanítói lakás házikerttel, 2 öl kemény tűzifa, 
temetési stóla és szentmisék utáni járulék. Az 
osztálytanító fizetése és lakáspénze a törvény 
szerinti. Kommunizmus alatti viselkedés igazo-
landó. A kérvények beküldésének határideje e 
hirdetés megjelenésétől számított 15 nap, vagyis 
szeptember 16-ika. Próbaorgonálás és éneklés 
szeptember hó 29-én. vagyis Szent Mihály nap-
ján délelőtt 9-kor. A folyamodáshoz a megfe-
lelő portóval ellátott üres boríték csatolandó. 
A folyamodások címe: Egyházaskeszői Iskola-
szék. Posta: Marcaltő. 

Az Ajkai Kőszénbánya r.-t. tulajdonát ké-
pező ajkacsingervölgyi róm. kath. iskolánál a 
harmadik tanítói állásra pályázatot hirdet. Ja-
vadalom törvény szerinti. A tanító kötelessége 
a reábízott osztályok és ismétlő iskola tanítása, 
kántori teendők elvégzése, énekkar szervezése 
és vezetése. Pályázati határidő e lap megjele-
nésétől számított nyolc nap. Kisfaludy Mihály 
igazgató-tanító. 

A géderlaki r. k. iskolaszék a megüresedett 
kántortanítói ál lásra pályázatot hirdet. Java-
dalom: Természetbeni lakás, 3 szoba mellék-
helyiségekkel, amelyek közül egyet a község a 
maga számára t a r t fönn. (A lakás belső tata-
rozása a kántor kötelessége.) 17 kat. hold 74 
négyszögöl föld, melyből 8 kat. hold 598 négy-
szögöl szántó, 1 hold 135 négyszögöl kerti föld, 
5 hold 1356 négyszögöl kaszáló és 1 hold legelő. 
Ezen földek adóját a javadalmas fizeti. A meg-
állapított stóla. Állami segély 16 egység után 
a fizetési osztályhoz mérten. A jövőben felállí-
tandó ú j tanterem a kántori lakásból lesz el-
véve és másutt lesz kárpótolva. Kötelességei a 
plébániai hivatalban megtekinthetők és alá-
írandók. A kommün alatti magatar tás igazo-
landó. A pályázati kérvények szeptember 10-ig 
Katona István esperes úrhoz Úszódra (Pest m.) 
küldendők. A próbaéneklés, mely kötelező, szep-
tember 15-én. délelőtt 8 órakor lesz s utána vá-
lasztás. Útiköltséget nem adunk. Iskolaszék. 



"29—30. szám. Néptanítók Lapja 23 

Esztergom szab. kir. város kegyúri templo-
mánál megüresedett karmesteri állásra a város 
tanácsa pályázatot hirdet. Az állás javadalma-
zása: a I X . fizetési osztály I I I . fokozatának 
megfelelő készpénzilletmény, mint kezdőfizetés, 
az állami rendszernek megfelelő családi pótlék, 
4 szobából álló természetbeni lakás, 24 ü rméte r 
I . o. tűzifa, alapítványi járandóság és stólajö-
vedelem az 1924. augusztus 1-től megállapított 
dí j táblázat alapján^ A karmester a városi tiszti 
nyugdíj intézet jogosult és köteles tagja. A meg-
választandó karmester köteles az összes egyházi 
teendőkön kívül templomi énekkart vezetni, az 
eddigi mód szerint az elemi iskolában az egy-
házi éneket, nemkülönben népéneket templom-
ban és templomon kívül is tanítani. Fe lh ív ja 
tehát a tanács a pályázókat, hogy születési, há-
zassági, egészségi és eddigi működésüket, a kath. 
egyházi szertartásokban való jár tasságukat , 
zene- és énekképzettségüket és képességüket, a 
kommün alat t i magatar tásukat igazoló okmá-
nyokkal felszerelendő kórvényüket f. évi szep-
tember hó 20. napjának délelőtti 11 óráig a ta-
nácsi iktatóba nyújtsák be. A pályázók kötele-
sek f. év szeptember hó 20-án délelőtt 11 órakor 
ének- és zenéből próbaelőadást tar tani a plébá-
niatemplomban. Kelt Esztergomban, a szab. kir. 
város tanácsának 1924. évi augusztus hó 21-én 
tar tot t ülésében. Dr. Antóny Béla, polgármester. 

A tornaszentjakabi róm. kath. Iskolaszék 
kántortaní tói állásra pályázatot hirdet. J a v a -
dalma: 2 s z o b á s lakás melléképületekkel. Szántó-
föld 14 hold, kaszáló ÍVs hold, 12 m3 tűzifa, mar-
halegeltetés 2 darabra, kis konyhakert. Pénz-
fizetés 268 régi korona a hitközségtől, pá rbé r : 
páronként Va véka rozs és 20 fillér; stóla egyház-
megyei előírás szerint. Kötelesség díjlevél sze-
r int . Pályázhatnak B-listás, menekült okleve-
les róm. kath. kántortanítók, akik ének és zené-
ben jár tasak, i f júsági k a r t vezetni tudnak. 
Határ idő: a hirdetés megjelenésétől számított 
két hét. Próba és választás szeptember 24-én 
d. e. 10 órakor. Előzőleg a községben megjelenni 
a pályázatból leendő kizárás terhe alat t tilos. 
Állás azonnal elfoglalandó. Teljesen fölszerelt, 
válaszbélyeggel ellátott kérvények címzendők: 
Róm. Kath. Plébániahivatal Tornaszentjakab, 
u. p. Hídvégardó. 

A balatonbogiári izr. elemi iskola pályázatot 
hirdet az osztatlan négyosztályos iskolának 
tanítói állására. Ajánlatok Franck Károly cí-
mére Balatonboglár. 

A hosszúpályii görögkatholikus iskolaszék 
iskolájához férfitanítói ál lásra f. é. szeptember 
hó 14-ig pályázatot hirdet. Fizetés: 10 h. 232 
szántó, 1169 négyszögöl kaszáló, hat mm rozs 
párbér és államsegély. 

A hajdúböszörményi ref. Bocskay-főgimná-
zium igazgatótanácsa pályázatot h i rdet a fő-
gimnáziumnál lemondás folytán megüresedett 
enek- és zenetanári állásra. Javadalom a X. fiz. 
osztály 3-ik fokozatában levő tisztviselők részére 
megállapított törzsfizetés és lakbér. Kellően fel-
szerelt kérvények szeptember 5-ig a főgimn. 
igazgatóságához küldendők. Állás választás után 
azonnal elfoglalandó. Főgimn. igazgatótanács. 

A dombrádi református egyháztanács pályá-
zatot h i rdet a lemondás folytán megüresedett 
ötödik tanítónői állásra. Javadalom: törvényes 
lakbér, fenntartói hozzájárulás és államsegély. 
B-listások, menekültek előnyben. Pályázatok e 
lap megjelenésétől egy hét. Állás megválasztás 
után azonnal elfoglalandó. Somogyi József ref. 
lelkész. 

Felsőgalla róm. kath. iskolaszék osztálytanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom: egyszobás 
lakás bútorozva, fizetés törvényes. Német nyelv 
tudása szükséges. Kántor iakban já r tasság és 
személyes megjelenés előny. Határidő szeptem-
ber 25. Iskolaszék, Felsőgalla (Komárom m.). 

Tarnaszentmária fiókközség kántortanítósá-
gára pályázat hirdettetik. Javadalma: termé-
szetbeni lakás, két hold föld, párbér stb. állam-
segély. Pályázat i ha tár idő és választás szeptem-
ber 6. Kérvények Plébánia Verpelét küldendők. 

Néptanítók Lapja augusztus tizenötödiki szá-
mában megjelent ózdi pályázat lapkésés miat t 
e megjelenéstől tíz nappal meghosszabbítva. 

A göncruszkai róm. kath. iskolaszék a kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Választás szep-
tember 11. 

Szanki (Pest m.) r. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom: egységes fize-
tés, amelyhez a hitközség 1,500.000 koronával 
járul', többi államsegély. Lakás, kert , stóla-
jövedelem és hat köbméter tűzifa. Kommün 
igazolandó. Választás nap ja pályázókkal közöl-
tetni fog. Személyes megjelenés költségmegtérí-
tés nélkül kötelező. Iskolaszék. 

A t a rany i (Somogy m.) róm. kath. iskolaszék 
egy férfitanítói állásra f. évi szept. 8-ig pályá-
zatot hirdet . Javada lma: törvényes fizetés és 
lakbér. Kötelességek díjlevélben. Kommün 
alatti viselkedés igazolandó. A kántor i teen-
dőkben já r tas előnyben részesül. Kérvények 
az iskolaszéki elnök címére küldendők. Okmá-
nyok visszaküldésére megcímzett és felbélyeg-

> zett boríték melléklendő. Iskolaszék. 

H I R D E T É S E K 
A hirdetésekben közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Orgonahangok 950 énekkel, bérmentve 60.000 
koronáért megrendelhető Molnár kántortanító-
nál Kunszentmiklós. 

A kéki református egyház helyettes óvónőt 
keres hat hétre. Jelentkezések a feltételek meg-
jelölésével a lelkészi hivatalhoz küldendők, 
Kék (u. p. Demecser, Szabolcs megye). 

S tampay „Énekek és Imák" című könyve 272 
oldallal, díszese, erős bőrpapírkötésben 30.000 ko-
ronájával — viszontelárusítoknak 20% enged-
ménnyel — kapható Stampay Sándor fővárosi 
igazgató-tanítónál, Budapest, X, Román-u. 2. 
szám alat t . 
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Első gimnáziumot magánúton végző leányka 
mellé keresek oki. tanítónőt vagy tanárnőt, ki 
kezdő zongoraoktatást is ért. Franc ia nyelvtu-
dás előny. Fizetési igényeket megjelölő a j á m 
lat életrajzzal és fényképpel Szikorszky Tádéné 
Pécs, Zsolnay-gyár, intézendő. 

Németh Rózsika okleveles tanítónő házi ta-
nítást vállal. Nyalka. Győr megye. 

Harmónium 12 változattal, amerikai rend-
szerű, Zimmermann-gyártmány, eladó. Buda-
pest. VIII, Tavaszmező-utca 16. Roir tanár. 

Keresek t anyára tanítót vagy tanítónőt két 
II. oszt. polgári fiú mellé. Fizetés megegyezés 
szerint. Sebő Pál , Üjcsanálos, Zemplén m. 

Gyakorlattal bíró tanítónő megfelelő állást 
keres. Stefanovits Judi t , Mezőberény. 

Keresek pusztára németül perfektül beszélő 
róm. kath. tanítónőt 2—6 éves gyermekeim 
mellé. Fizetési feltótelekkel Kovács Józsefné, 
Homok, Szolnok m. 

Tanítónő, házitanítónőnek, anyahelyettesnek 
ajánlkozik nagy gyakorlattal, keresztény úr i 
családhoz. Cím a kiadóhivatalban. 

Tanítónőt keresek III . polg. leánykám mellé, 
ki német taní tást vállal. Haber Aladár szám-
tartó. Tiszacsege. Ha jdú m. 

Helyettesítést vállal iskolánál gyakorlattal 
bíró tanítónő. Esetleg házitanítást. Kunos Jo-
lán Orosháza. IV. 324. 

Harmónium eladó, alig használt, amerikai 
légszívós szerkezettel, három változattal. Özv. 
Novodomszky Jánosné, Szarvas, Va jda Péter-
út 180. sz. (Válaszbélyeg.) 

B-listás tanítónő tíz évi működéssel bárhová 
elemi iskolához elmenne. Pogány Aranka Új-
pest, István-tér 12. sz. 

Róm. kath. vallású, szorgalmas, lehetőleg 
gyakorlattal bíró okleveles tanítónő kerestetik 
négy polgárista mellé. Teljes ellátás, fizetés 
megegyezés szerint. Az állás szeptember első 
felében elfoglalandó. Megkeresések özv. Föl-
desy Józsefné Szántód, Somogy vármegye kül-
dendők. 

Kántor iakat önállóan végző róm. kath. kán-
tortanítóhelyettest keresek október 1-től tanév 
végéig, ki egyben leányomat a polgári I I . osz-
tályra is előkészítené. Fizetése: ágyneműn kí-
vül teljes ellátás, havi 30 aranykorona és a stóla 
fele. Komoly egyének a ján la tá t kéri Hadek 
Gyula, Balaton, Borsod vármegye. 

Gyakorlattal bíró, jó bizonyítvánnyal ren-
delkező oki. róm. kath. tanítónő őszre elmenne 
uradalmi v. községi iskolához. Leveleket Dancsó 
Pálné tanítónő, Csánytelek, Csongrád m. címre 
kérek. 

Tanítót vagy tanítónőt keresek szeptember 
15-ére két második polgárista magántanulóhoz. 

Teljes ellátáson kivül fizetés megegyezés sze-
rint. Ajánlatok küldendők: Herr Zsigmond 
jegyzőnek Peszéradacs, Pes t m. 

Okleveles óvónő, 20 éves, alkalmazást keres. 
Címe: Nagy, Pestszentlőrinc, Wlassics-utca 96. 

Tanítónőt keresek két polgárista, két elemista 
leányom mellé. Ajánlatokat kérek Melicher 
József főjegyző, Abasár (Heves m.). 

Somogycsurgón, 1905-ben képesítőzött tanító-
társaim, a 20 éves találkozó előkészítése céljából, 
tudassák címüket. Károly J ános igazgató tanító, 
Csurgó (Somogy). 

Harmóniumok, házi — iskola — dalárda ré-
szére (korlátolt mennyiségben) 51/a milliótól fel-
jebb. fiőrl Nándor, Budapest, II., Török-u. 8. 

Harmónium, hatregiszteres mintadarab, ju tá -
nyosán eladó. Hőrl Nándor, Budapest, II , Török-
utca 8. 

Szalonharmónium, alig használt, 14 regiszter 
(átmenő ,Aeolushárfa 8'") gyönyörű modern ki-
vitelben, 9V2 millió alkalmi áron eladó. Hőrl 
Nándor, Budapest. II., Török-utca 8. 

Keresek németül tudó, fiatal tanítónőt, egyet-
len polgárista leánykámhoz. Steiner Jenőné, 
Tolna—Fácánkert. 

I I I . elemista leányom mellé oki. tanítónőt ke-
resek, németül tudó előnyben. Fizetés megjelö-
lésével a ján la tokat kér Knoblauch Sándor in-
téző, Tiszaföldvár, özénhalom-puszta. 

Tanítói könyvtár terhére megrendelhető az 
„Óratervek a játékos svédtorna tanításához az 
elemi iskolák I—II. osztályai számára" című 
könyvecske a szerzőnél: Ferenczi István áll. ta-
nítóképzői gyak. isk. tanárnál , Nyíregyházán. 
Tornaterem nélkülözhető. Télen szobatorna. Ára 
fűzve 16.000 korona. Kötve 20.000 korona. 

Cserél ál lami tanító, Budapest környékéről, 
budai oldalról, erdős vidékről, legközelebbi 
nagyközségből, pesti oldalra. Cím a kiadóhiva-
talban. 

Szerény igényű izr. vallású tanítót, taní tónőt 
keresek polgári iskolai két gyermekem mellé 
azonnali belépésre. Fizetés egyezés szerint. Vi-
dor gyárvezető, Boglya-tanya, Nyírbakta. 

Október elsejére perfekt német, zongorát is 
tanítani tudó tanítónőt vagy óvónőt keresek 
tanyára, második elemista fiam mellé. Aján la -
tot a fizetési igénnyel dr. Szondy István nagy-
bérlő, Tiszadada, Szabolcs megye címre. 

HARMÓNIUM 
hegedű vagy más hangszerről árajánlatot küld az 

Első magyar hangszergyár 
S T O W A S S E R 

BUDAPEST, II , Lánchíd-u. 5. 
Legnagyobb g y á r mindennemű hang-

szerekben. 
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Kétszólamú Hazaf ias dalok. 
Különböző szerzők legszebb irredenta dalainak gyűjteménye. Iskolai használatra szer-
kesztette: Tiboldi József. — A hazafias nevelés szempontjából mint hézagpótló segédkönyv 
nélkülözhetetlen. Ára 50.000 korona. Ugyanaz háromszólemú kiadásban. Ára 50.000 korona 

Négyszólamú Férfikarok. 
Szerzé: Tiboldi József. 

I. füzet. 
Zászlójelige. Havas J . — Talpra magyar! 
(Induló.) Petőfi S. — Szabadság. Józan M. 
— Székelyország édes szülőföldem. Molnár 

S. — Mi a haza? Pósa L. 
II. füzet. 

Magyar zászló. (Jelige.) — Toborzó. Gya-
gyovszky E. — A székelyek. Petőfi S. —• 
Riadó. (Induló.) Czuczor G. — Felköszöntő. 

III. füzet. 
Nemzeti jelige. (Csonka Magyarország nem 
ország.) — Üzenet. (Válasz a békefeltéte-
lekre.) — Élet vagy halál. (Induló.) Petőfi 
S. — Csak azért. Lampérth G. — Leszünk 
mi még Udvarhelyszék ura. Molnár S. — 

Kikel még a földbül. Endrődi S. 

% i I 
i 
i 
i i 
1 

Egy füzet á ra 50.000 korona. 
Megrendelhető a szerzőnél* Pesterzsébet, Attilaeutca 15. szám. 

B I i I m 

Most jelent meg! a legolcsóbb népiskolai tankönyvek! Mos* JeIení mes! 

A MAGYAR GYERMEK ÁBÉCÉSKÖNYVE 
az egyesített jelképes pbonomimikai és írva-olvasási módszer alapján 

az elemi népiskolák I. osztálya számára. Szerkesztették: 
Q U I N T J Ó Z S E F 

a budapesti m. kir. állami tanítóképzőintézet 
igazgatója. 

D R O Z D Y G Y U L A 
a budapesti m. kir. állami tanítókópzőintézet 

tanára és gyakorlóiskolai tanítója. 

A szerzők könyvük szerkesztésénél a három tanítási eljárást szerencsés szempontok szerint 
egyesítették, melyek az írás és olvasás technikájának elsajátítását játszi könnyűvé teszik. 
Az irodalmi anyagban a magyar nemzet érzelmei, vágyai és reményei, a gyermek értelmi 
és érzelmi fokának megfelelően vannak feldolgozva. A könyvet a nm. m. kir. vallás- és 
közokt. miniszter úr a 138.224/923 sz. alatt az elemi iskolák részére tankönyvül engedélyezte. 

Minisztérium megállapította bolti ára 11.700 korona. 

A MAGYAR GYERMEK OLVASÓKÖNYVE 
az elemi népiskolák II. osztálya számára. Szerkesztették: 

Q U I N T J Ó Z S E F 
a budapesti m. kir, állami tanítókópzőintézet 

igazgatója. 

D R O Z D Y G Y U L A 
a budapesti m. kir. ál lami tanítóképzőintézet 

tanára és gyakorlóiskolai tanítója. 

E könyv A MAGYAR GYERMEK ÁBÉCÉSKÖNYVÉ-nek folytatása. Egy magyar család 
életét állítja a gyermek elé, melyből a vallásosság, a hazafiság, a munkaszeretet, a kedély, 
szóval a harmonikus józan élet hat a gyermek lelkére. Ezek az első magyar könyvek, 
melyek azt az eszmét tartják felszínen, melyre mindannyian állandóan gondolunk s melyre 
a jövő nemzedékét nevelnünk kell. E könyvet a nm. vallás-és közoktatásügyi miniszter úr 
a 138.222/923 sz. alatt az elemi népiskolák számára tankönyvül engedélyezte. Akik e könyve-
ket még nem ismerik, azoknak mutatványpéldányt készséggel küld a kiadóhivatal. Azoknak 
a tanító uraknak, kik A MAGYAR GYERMEK KÖNYVE-it bevezetik, az Ábécés könyv-

höz írt Ütmutatót ingyen adjuk. 
Az olvasókönyv minisztérium megállapította bolti ára 13.950 korona. 

RÉVAI TESTVÉREK IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRS. KIADÁSA BUDAPEST, VIII., ÜLLÖI-ÚT 18. 
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7gen tisztelt Kartársak! 

P E D A G Ó G I A I 
Z S E B N A P T A R 

címen tanügyi évkönyv jelenik meg f. évi szep-
tember hó első napjaiban. A csinos kiállítású 
zsebkönyv foglalkozik a tanítóképző-intézeti 
tanárokat , polg. iskolai tanárokat, elemi iskolai 
tanítókat érdeklő aktuális kérdésekkel és fon-
tos tudnivalókkal. 

Kartársainik értékes cikkeket t a l á lnak : 
Balogh Kálmán. Berwaldszky Kálmán, Fel-
tó thy László, dr. Goldziher Károly, Havas Ist-
ván, dr. Imre Sándor, Keszler Károly, Körösi 
Henrik. Köveskuti Jenő, Móra István, Rákos 
István, Síklaki Is tván, Simon Lajos. Simonyi 
Béla, Sólyom János, Sugár László, Tarródy 
János, Urhegyi Alajos, Végh Mihály és mások 
avatot t tollából. 

Ezeken kívül naptár, órarend, osztályozó-
ívek, cím- ós névjegyzékek találhatók az érté-
kes könyvecskében. 

Minthogy a „ P E D A G Ó G I A I ZSEBNAPTÁR" 
csak korlátolt számban jelenhetik meg, posta-
fordultával kér jük a megrendelést. 

Előfizetési ára 26.000 kor. és a postaköltség. 
Szíves támogatást kérnek 

Kar tá r s i üdvözlettel: 
Keszler Károly, Berwaldszky Kálmán, 

Biró Gyula. 
A küldeményeket Biró Gyula címére Budapest 
VII , Dembinszky-u. 16. I. 8. szám alá kérjük. 

díjtalanul 
küldünk 

Kedvező 
izetesi 

feltételek 

ORSZÁGH SÁNDOR 
ÉS FIA 

orgona- és harmoniumgyár 
R á k o s p a l o t a - Ú j f a l u 
Eötvös u t c a 93. s z á m 

Budapest mellett 
a nyugati pályaudvar tól a C 

kocsival a végállomásig. 

Alapíttatott 1861-ben. 
Villái új orgonákat, tomlokzatsipokat, 
írjona-átépltéseket (vlllanjeríri, cső-

rendszerre), művészi kívltelbas. 

FITTLER SÁNDOR 
orgona-, orgonasíp- és 

harmőniumkészítö vál la lata 
PESTERZSÉBET 

Erzsébct'utca 23 . szám. 

Vállalja modern új orgonák ké-
szítéséi művészi kivitelben. 

Régt orgonák átalakítását és ja-
vítását. 

Mindennemű orgonasípok speci-
ális készitését és szállítását. 

Szívó- és nyomórendszerű har-
móniumok készítését és javítását., 
KBItségtenrezattel készséggel szolgáigk 

A l a p í t t a t o t t 1910-ben. 

M j ) a £ s e r é J e r e r i c E 
TŰZOLTÁSI SZEREK És 
SZIVATTYÚK GYÁRA. 
HARANGÉs FÉMÖNTÖDE 

BUDAPEST. 
VI.,LOMB UTCZA 

3 4 - 3 6 
VILLAMOSMEGÁLLÓ: .VÁCZI ÜT, 
LÁNG GÉPGYÁR 

TELEFON: 
BUDAPEST, 

9 5 - 5 0 . 

I SÜROÖNYCZI* 
í WALSEROYXn 
LOMBIÍTCZA BDDAPOf 

Váradi Miklós és társa Barakovits 
m ű o r g o n a » é p i t ő k 
RákospalotasÚjfala 

(Budapest mellett) 
Klapka György-utca 52. 
Készítünk pneumatikus és elektromos 
rendszerű orgonákat bármilyen nagy-
ságban és kivitelben. Úgyszintén mo-
dern gépezeles orgonákat.Mindennemű 
orgonasípokat és elektromos fujtató-
berendezéseket stb. Vállalunk javításo-
kat, átépítést, tisztítást, hangolást és 
orgonák jókarbantartását. Tervekkel és 
költségvetéssel készséggel szolgálunk. 
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| A M. KIR. ÁLLAMI TÉRKÉPÉSZET | 
Dr. Kogutowicz Károly új iskolai at laszainak kiadója. 

A m. kir. Állami Térképészet kiadásában megjelent: 

N É P I S K O L A I A T L A S Z 
(Vidéki iskolák számára.) 

Nyolc térképlappal. — Tervezte: Dr. Kogutowicz Károly. 

1. Alapfogalmak. 
2. Magyarország 

hegy- és vízrajzi 
térképe. 

T A R T A L M A : 
3. Magyarország po- 6. Afrika térképe, 

litikai térképe. 
4. Európa térképe. 
5. Ázsia térképe. 

7. Amerika térképe. 
8. Ausztrália térképe. 
9. A Föld képe fél-

tekékben. 

10. Magyarország né-
pességi és gazda-
sági viszonyai s 
grafikonokban. 
Ára 16.000 korona. Í 

(Dr. Kogutowicz K. közreműködésével készültek) 

Magyarország politikai kézi 
térképe. 1:2,500.000. Ára K . . . . 3500.— 

Magyarország hegy- és vízrajzi kézi 
térképe. 1:2,500.000. Ára K 5000.— 

Európa politikai kézi térképe. (Sajtó 
alatt) 

Pestmegye kézi térképe. (Nagysága 
30X23) cm) Ára K 3500.— 

S Ezekből mintákkal ingyen szolgálunk ! 

UJ F A L I T É R K É P ! 
A Magyar Szent Korona Országai 

a trianoni békekötés előtt és után. 
Tervezte Kogutowicz Károly dr. egyetemi 
tanár. Szines, nagy falitérkép. A legújabb 
pedagógiai elvek alapján készült és rend-
kívül áttekinthető. Egy példány a tanfel-

E G Y É B F A L I T É R K É P E K : 
Magyarország hegy- és vízrajzi, Európa 
politikai, Európa hegy- és vízrajzi, Ázsia, 
Afrika, Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ausz-
trália, A föld képe féltekékben, Baranya-, 
Pest-, Somogy-, Vas-, Sopron-, Veszprém-
megyék iskolai falitérképei, azonkívül az 

S Min. engedélyezés száma 122.350/923. 
Ez a legolcsóbb népiskolai atlasz! s 

I Komoly érdeklődőknek mutatványpáldányt bsvezetés céljából szívesen küldünk. Minden- E 
S hova, ahol könyvkereskedő nincsen, előnyös feltételek mellett közvetlen szállítok, s meg- s 
S adom azt a kedvezményt, melyet bárki adhat. S 

| Egyéb iskolai földrajzi kiadványok s A fővárosi elemi iskolák számára most jelent meg: | 
Bardócz-Erődi-Kogutowicz. Térkép 

III . elemi számára. Ára K 15000.— 
Kogutowicz K. Térképfüzet IV—VI. 

osztály számára. Ára K 15000.— 

Egy érdekes történelmi falitérkép: 
Gergely E., Magyarország ezeréves sorsa. 

Színes, falitérkép. Feleslegessé teszi a tör-
ténelmi falitérképek egász sorozatát, mer t 
mindent magában foglal. Ára K 21000"—, 

vászonszegéllyel és lécekkel K 70000.—. 

ügyelőségnél megtekinthető. Min. eng. száma 
37995/922. Nagysága 120X190. Ára K 70.000.—, 
összehajthatóan, vászonszegéllyel K 170.000.—, 

lécekkel 200.000.—. 

összes egyéb, az elemi iskolák részére szük-
séges nagy falitérképek. 

Valamennyi térkép vászonszegéllyel van el-
látva és kapható összehajtva vagy lécekkel 

fölszerelve. 
Felhívásra árajánlatot készséggel küldünk. 

S Mindezek kaphatók: 

IKOKAI LAJOS könyvkereskedésében! 
BJDAPEST, IV., Kamarmayer Károly-u. 3. (Telefon 7 4 — 9 4 . ) 

5 A Magyar Kir. Állami Térképészet földrajzi kiadványainak kizárólagos főelárusítója. s 
HlllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllliaillllllHHIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlíí 
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I NÉPISKOLAI Í 
TANKÖNYVEK 

E 

főraktára a száz éven túl fennálló 

Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) R t . 
könyvkereskedésében 

BUDAPEST, VI, Andrássy-út 21. 
ahol a Franklin-Társulat (IV, Egyetem*u. 4.) és Lampel R. kiadásában meg* 

jelent tankönyveken kívül bárhol és bármely kiadónál megjelent E 
H l összes tankönyvek, a legjobb és legolva- m 
| H sottabb ifjúsági művek, jutalomkönyvek | § 
— - - mindkét nembeli s bármely korú i f júság számára minden alkalomra, továbbá r-rrr 
s s s s forrásmunkák jellegével biró s s 

tanítói és tanári könyvtári művek 
a pedagógián kívül a t u d o m á n y o k v a l a m e n n y i á g á b ó l kaphatók. ^ ^ 

Mindenhová, ahol könyvkereskedés nincs, előnyös feltételek === 
mellett közvetlen szállít és megadja azt a kedvezményt, amelyet bárki = 
adhat. ==~ 

Ha valaki eddig használatban volt oly tankönyvet rendel, amely = = 
böl az 1924/25. tanévre nincs és nem is lesz elegendő készlet, e ==== 
helyett az ottani viszonyoknak megfelelő más kitűnő tankönyvet ajánl. == 

Bármily jellegű iskolát el tud látni a szükséges tankönyvekkel ==| 
és közismert előzékenységgel és pontossággal szolgál ki mindenkit. 

C ^ ^ M ^ A ^ ^ M I A FranklincLampel kiadásában megjelent tankönyvek az = s = 
= ~ = • ^ ^ F I H f S • ú j tanterv életbeléptetése esetén az ú j tanterv követeimé* 
s sa : nyeinek figyelembevételével kellő időben dolgoztatnak át, úgy hogy a tan te rv = = = = 

életbeléptekor már az átdolgozott ú j kiadás lesz kapható. A Franklin*Lampel = 
tankönyvek hazafias szellem és valláserkölcsi felfogás, helyes módszer és szer=^ = 

= s = kezet, szép előadás, könnyű stílus és csinos kiállítás szempontjából egyaránt 
általános elismerésben részesülnek s haladást jelentenek. s s = 

= iíynĝ üiHtHininniiHininüiHiifHniiuiiinî annnHiíníiííjmHuninHtĴ ĝ 
Magyar Tudományos Társulatok Sajtóvállalata Rt. Budapest, Múzeum-körút 6, — Igazgató : Szabó T. István. 
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éptanítók Lapja 
Szerkeszti és kiadja a magyar királyi vallás* és közoktatásügyi minisztérium. 

SZERKESZTŐSÉG : M. kir. vall.- és közokt. miniszt 
Budapest V, Szalay-u. 10-14. II. 47-50. — Tel.: 68-18. 

KIADÓHIVATAL: M. Tud. Társ. Sajtóvállaiata Rt. 
Budapest VIII, Múzeum-körűt 6. — Tel.: J. 72-06. 

Megkaphatja minden elemi népiskola, tanító-és kisdedóvóképzőintézet, 
nemkülönben valamennyi egyházi főhatóság, tanfelügyelőség és tanfel-
ügyelői kirendeltség. A lap megküldése iránti kérelmek az elemi népiskola 
fennállását igazoló s az illetékes tanfelügyelő által láttamozott községi 
elöljárósági bizonyítvánnyal együtt a Néptanítók Lapja szerkesztőségé-
hez (Budapest V, Szalay-utca 10-14 11 47-50.) küldendők A helység 
(a mí>gv»- •negielrt|ésevp!> és a? utolsó posta világosan kiírandó 

Előf ize tés i á r : Negyedévre 12.000 K. — Egyes szám ára minden 
megkezdett Ív után 900 K. Negyedévnél több időre előfizetést nem 
fogadunk el. — Az e lő f i ze tés i d i j ak a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 
Hi rde tések á r szabása : .Pá lyáza t i apróhirdetések: Hivatalos 600 K, 
magán 900 K szavankint. Üzleti hirdetések díjszabás szerint. — A h i r -
de tés i d í j ak a k i a d ó h i v a t a l n a k e lő re f i ze tendők é s a h i r d e t é s e k 
szövege Is o d a k ü l d e n d ő . — Kéz i ra toka t nem a d u n k vl««?a. 

T A R T A L O v|« (K. J ) A megújhodás felé. — Geőcze Sarolta : A közgazdaságtan és társadalomtan módszere. 
— Három iskolaesztendő népművelő munkája . — A hazai tanügyi lapok-ból. — A külföldi tanügyi lapokból: 
Amerikaiak — Angliáról. — Látogatás egy falusi iskolában- — A gyakorlóiskola. — Á vakok egy ú j abc«je. — 
Hirek: Tanítás előtt. — Adikozás a Körösi Henrik*alapra. — A Néptan í tók Lapjáért. — Egyesületi élet. — 
Irodalom: Dr. Montessori nevelési rendszere és módszere. — Ismeretterjesztő: Körösi Henrik: Az oktató=film. — 

Tanítók tanácsadója: Az élelmes taní tónő. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A megújhodás felé. 
(K. J.) Ez a talpalatnyi magyar föld, ame-

lyen most állok — az iskola udvara —•, szep-
tember elsején soha még ennyi gyermeket 
nem látott! 

Máskor a körülöttem még garmadában nyíló 
virágoknak csak hervadó kórói köszönthették 
az ú j iskolai év kezdetére felsereglett „apró 
magyarságot." 

Mi ezt 
Ü j világ készül i t t t 
Ki parancsolja ezt, ki mozgatja ezt? 
A sötétszínű életfilozófiába feneklett öregek 

künn a faluban morognak-zúgnak az „új rend" 
miatt, de a gyermeiksereg angyali örömmel 
üdvözli az ú j év első n a p j á t . . . virágok között! 

Nagy a zsivaj, lárma! S mily édes öröm e 
lármát a virágillattól terhes levegőben élvezni. 
Egy-egy percre elfeledni, hogy én, a gyermekek 
játékospajtása — a kapun túl — egy sötét, durva 
világ harcosa vagyok! 

Van-e még e pályán ember, aki e napon nem 
"tud velem együtt örülni a jövendő nemzedék 
látásán, amikor a szüntelenül mosolygó gyer-
mekfejeket szemléli maga körül az őszi verő-
fényben? 

amely az iskola 
elmentek a gye-

Az első tanítás után, 
konyhakertjében folyt le, 
r e k e k . . . 

Magamra maradtam az égigérő napraforgók 
•és mályvarózsák ostorfái között. 

I t t ragadtam, mert a postásfiú idehozta a 
magyar tanítók újságját.* Ide érkezett hqy 
zám a más aggódok és gondolkodók szíve-
dobbanása. 

Néptanítók Lapja szept 1-i számát. 

Hogyne állnék meg egy percre a dobbanások 
ha l lga tására . . . Most a „miniszter" gondolatait 
olvasom.. . 

Mintha mérges tengerek szirénái zúgnának 
felém vigasztaló, kecsegtető hangon. Felém, 
aki e magányban azt hiszem magamról a 
sok-sok eredménytelenség közepette, hogy — a 
többivel együtt — a tengeren künnrekedt utas 
vagyok. Utas, aki érzem, hogy helyzetem nem 
életveszélyes, csupán türelmetlenül várom — a 
többivel — azt a mentőhajót, amely bennün-
ket fölszedjen. 

Annyi évek óta kínosan reménykedő pálya-
társaimmal együtt, akik most, itt mellém tele-
pültek, viruló arccal figyeljük a jövőt, amely-
nek hajnala már nincs messze. 

Zaklatott lelkünkbe a megnyugvás fészíkelő-
dik be s — már előre — oly jó érezni, hogy 
nemsokára mi felettünk is beteljesül az Í rás 
szava: „Egy akol, egy pásztor". 

Egységes elvek, egységes munka az egysé-
ges nemzet lassú felnevelésére és a sok szana-
szét gondolkozó vezér helyett egyetlen vezér, 
akinek lelke egy századra váló gondolatot tar-
talmaz s akinek csendes, de megállást nem tűrő 
akarata e gondolatokat megvalósítani is képes. 

Mi — a miniszter eddigi munkássága után — 
felütött fejjel figyelünk, várunk. 

Könnyű lesz az ú t j a annak a vezérnek, aki 
közénk kívánkozik, aki közénk lép, mert mi 
már régen, sokan vár juk a megújhodást. 

Az ideszállt lelkek elröppennek előlem. 
Szemem elvonom a képzelet festett világá-

ról. Elfeledem a virágaimat. (És a csöndéi 
udvar tányérrózsafáin az ugrándozó stiglicek 
szertelen csacsogását.) 

Túltekintek a garádon s nézem a v a l ó t . . . 
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Magyar falvak és puszták ezreit látom az 
esthajnali fényárban. 

Ismerem e képeket. (Hiszen a lelkemben 
üveglemezekre vannak maratva.) 

Ezek azok a bájos képek, amelyek a „Gyer-
mek" lelkét megtermékenyítették s a gyermek-
ből Petőfit formáltak. 

Ezek azok az embertanyák, melyeknek népe 
ezer év óta verődik élet és halál, küzdelem és 
reménykedés között. 

Ezeknek ősei szerezték a hazát tűzesőként 
hulló nyilaikkal s ezen ősök törték össze a rab-
igát „Hunyadnak" karjaival . 

S ezen ősök mai szomorú sar jadéki i t ták 
meg n levét a germán népek világhatalmi tö-
rekvésének. 

A megcsonkított Haza téréin épségben állnak 
nsryan az embertanyák, de a benne tántorgó 
lelkek megszédültek a nagy megpróbáltatás 
súlyától. 

Az évezredes harcok alatt, ha idejük volt is, 
seVeiket gyógyítgatták, (hogy a jövendő táma-
dóinak lesryen mit felhasogatni!), pihentek, de 
nem építettek. A kultúrában csak egy kis töre-
dék hilndt. A nemzet állt s ma a vegetatív élet 
mozsrásnit leszámítva, — úgyszólván — élet-
telenül hever az európai népek ríj harcterének 
(a kultúrharctérnek) kis szögletén. 

Mi lenne e néppel (nemzettel), ha ébresztője 
nem lenne? 

S az ébresztő fenséges munkájá t ki vállal-
hatná más, mint a vallás és a közoktatás mi-
niszte' e?! 

A munka programmján — nemes munkatám-
taival együtt — már dolgozik. 

Szép életsor egy ember számára. 
Ezért az élethivatásért érdemes volt eddig 

dolgoznia. 
A mi reménykedésünk pedig lelkesedéssé da-

gad e pillanatban. 
Hogyne, amikor saját szájából hallottuk, 

hogy „tanácsadói" között becsületet, tapasztalt 
„néptanítók" is lesznek. 

Ha másra nem gondolok is, már itt is — ér-
iem — jól használom a szót: indulásba* va-
gyunk a megújhodás felé. 

• 

És milyen lesz a jövő képet 
Az Alföldön, a homokon, a vizek mellett, 

•rdővidéken, bányavidéken a tömeget jövendő 
élethivatására készítik elő az új-lelkü tanítók. 
Egyöntetűen pedig minden leendő polgárt a 
Haza rendületlen szeretetére s a szép Világot 
kormányozó Egy Isten tiszteletére, hogy a 
megzavart lelkekben ú j ra fészket lelhessen a 
megnyugvás, a béke s az életöröm! 

Vidékek szerint iskolatípusok nőnek ki a 
magyar ugarból, amely most esőtől, széltől, 
lártól verten úgy terül a bihari határszéltől a 
Fertőig, mint egy kifakult, foszlódó kendő. 

A magyar vérbe világszellemet fognak cse-
pegtetni a tanítók iskolában és „iskolánkívül" 
egyaránt! 

Meg kell muta tn i ennek aa ázsiai puszták-
ról idevándorolt népnek az őt megillető helyet 
a nemzetek világ társadalmában. Öai jogai t 

észbentartva, így lehet ma jd ösztönözni, hogy 
a jövőben a számára kijelölt polcot elfoglalni 
törekedjék. 

S az ú j rend „szigora" fog gondoskodni arról,, 
hogy a sorsunk által parancsolt munkát mind-
nyájan átértve meg is kezdjük, nehogy meg-
ismétlődjék felettünk a forradalmak és rém-
uralmak kora, amelyet a tömeg vaksága és 
nemtörődömsége miatt mér t ránk a sors! 

Sietnünk kell, hogy a nemzeteik világverse-
nyében a méltó helyet biztosíthassuk magunk-
nak termelésünk és termelési rendszerünk javí-
tásával, illetve új í tásával! 

S éppen itt ju t ú j szerep és fenséges feladat 
az ú j reform tanítói számára. Haldoklásából, 
tespedtségéből ú j életre kelteni az egyes ember-
lelket a közös kéve erősítésére. 

Eldönteni nem tudom; ki tesz ma jd Hazá-
jának nagyobb szolgálatot: az-e, aki prófétai 
szózattal az ú j életre felébreszti az egész nem-
zetet, vagy az, aki a nemzetek egy-egy veszen-
dőre ítélt gyermekét ment i meg az ú j élet szá-
mára?! 

A reform tehát ilyen gondolatok megvalósí-
tását engedi sejtetni s nem pusztán abból fog 
állani, hogy az elemi iskolákban — mondjuk — 
a számtant-mértant ezután nem 6, hanem he-
tenként 74/» órán át kell tanítani. 

• 

A miniszter ú r szava bepillantást engedett a« 
ú j „tanfelügyeletbe" is. 

Ez a legkényesebb rész! 
Ez az, amitől a legtöbb tanító fél vagy ba-

rátságtalanul húzódik. 
Örömmel készülünk a jövőre. 
A taní tás és nevelés felügyelete is tanítókra 

és nevelőkre bízatik. 
Talán kizárólag a mi érdemesebb testvé-

reinkre! 
Meglehet, hogy minden járásban lesz egy-egy 

ilyen vezető-munkás. (A gyárak különböző 
osztályaiban is így r a n ez!) 

És azt hisszük, hogy e vezető-munkások ki-
válogatását nem a községi elöljáróságokra 
vagy a főszolgabíróságokra bízzák, hanem 
arra a munkáscsapatra, amelynek i rányí tására 
(de semmiesetre sem A zaklatására) rendel-
tetnek. 

Szüntessék meg a címét is, hogy az esetleges 
régi rossz emlékektől megszabaduljanak azok, 
akiket érint. 

Nevezzék el „vezető-tanítónak" és a világért 
se adjanak neki papí r rak tár ra l felszerelt irodát. 

Egy sétapálcát (vándorbotot), egy kis noteszt 
a zsebébe s lelkébe Gárdonyi-Mikszáth-Tömör-
kényi vagy Bársony lelkéből egy-egy szikrá-
nyit. Parancsolják meg neki, hogy portáról-
portára jár jon, mint a régi jó lantosok, regő-
• ö k . . . 

De ezeknek aa embereknek parancs sem kell 
ma jd ! 

A „szabadság verőfényében" tüzes, hazafias 
lelkük a í ő 10—15 községükben (tanyai isko-
lákban) csodákat művel. 

A tanítói gárda elevenítésére, vidámítására 
nagy-nagy gondjuk legyen, hissen sokan olj~ 
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elhagyatottak vagyunk, hogy az ég madarain 
kívül alig tér be portánkra valaki. 

Mily édes érzés fogja eltölteni a küszködő, 
törekvő „lélekidomár"' barátságra-éhes lelket, 
ha hozzásimul valaki, akinek lelke, gondo-
lata, öröme, bánata egy az övével. 

És a megújhodás hajnalánajk pünkösdi leve-
gője szállja meg a vendéglátó gazdát, ha ven-
dége, a képzettebb, az erősebb magyar — a 
pedagógia modern szerszámaival — iskoláját 
vele együtt 2—3 napig vezeti az ú j utak tapo-
satlan ösvényei felé. 

A közgazdaságtan 
és társadalomtan módszere. 

í r t a : Gtőcze Sarolta. 

XX. A mértékek. A pénz s a hitel. A tőzsde-
Hitelügyi szociálpolitika. 

Minthogy úgy a mértékrendszert, mint a 
pénzt a mennyiségtanban részletesen tárgyal-
ják % az átszámításokat gyakorolják, itt azt 
újból részletezni fölösleges; annál behatóbban 
kell azoniban különösen a pénzt közgazdasági 
és szociális szempontból tárgyalni. 

1. A mértékeket csak röviden. Utalással arra , 
hogy az egységes tizedes mértékrendszer kiala-
kulása egyrészt a nemzetközi forgalom, más-
részt a tudomány s mindennapi életben való 
egyszerű megértés szempontjából fontos s ki-
építése az egész vonalon szükséges is volna. 
Az emberi testről vett hosszmértékeknek {láb, 
hüvelyk, arasz, rőf, öl m az ebből eredő hold és 
mérföld stb.) kifejlődését inkább művelődós-
történetileg, az ezek között való helyi különbség 
inkább embertani szempontból fontos (pl. miért 
volt kisebb a párizsi láb, mint a bécsi vagy az 
angol?). A régi súly- és űrmértékekről (font, 
lat, nehezék, uncia, mázsa; icce, meszely, pint, 
akó, mérő, köböl) a gazdaságtörténelmi föl-
jegyzések megértése végett kell némi fogalmat 
nyúj tani . Legcélszerűbb ezt is valamely tény-
leges régi följegyzés felolvasásához fűzni, így 
mintegy szemléltetve azolk alkalmazását. Az 
i f júságot az ilyen bepillantás a hajdani reális 
életviszonyokba mindig nagyon érdekli. Cél-
szerű egy kis átszámítási példán is szemléltetni 
a régi lokálig, illetve országonként különböző 
mértékek átszámításának nehézségét; továbbá 
a Paraday-expedició küzdelmeit a méter meg-
állapítása végett, hogy így méltányolni tanul-
ják a méterrendszer roppant jelentőségét úgy 
közgazdasági, min t közművelődési szempont-
ból.1 Arra azonban célszerű rámutatni, meny-
nyire konzervatív a nép (sőt olykor egész nem-
zet, is, például az angol) mértékek dolgában, 
mértékképzetei mennyire a régmegszokotthoz 
vannak kötve. Ez néplélektani szempontbél jó 
tudni. 

1 Idevágó műveik: Czóglw: A fizika törtés®**, 
I I . köt. e a Közgazdasági lexikon idevágé rósz«i. 

2. Ezzel áttérhetünk a közgazdasági és szo-
ciális életnek ma talán legfontosabb tényező-
jére, vagy legalább is annak legfőbb mozgató 
erejére: 

a pénzre. Mert annak léte vagy nemléte, meg-
szerzése, vagy elvesztése jelenti ma az exisz-
tenciák keletkezését vagy megsemmisülését. 
Ezt a ma i i f júság a sa já t és B-listás szülei éle-
tén érzi, tud ja ; ez a valutázás korában már 
benne van a köztudatban. A pénzért való őrült 
hajsza korában annak fontosságát a kor er-
kölcsi légkörében élő i f júságnak nem kell ma-
gyarázni. Annál fontosabb azonban az, hogy a 
mai anarchikus gazdasági viszonyokról, a 
pénz igazi és jogos szerepéről a gazdasági és 
társadalmi életben helyes és megbízható tájé-
kozódást nyerjenek; megértsék annak s helyes 
felhasználásának, valamint a takarékosságnak 
igazi jelentőségét, a prédaság s tékozlás követ-
kezményeit; de tudják meg azokat a veszedel-
meket is, melyek a pénz túlbecsüléséből s a pénz 
hatalmával való visszaélésekből úgy az egyénre, 
mint a társadalomra, sőt a nemzetekre s vég-
eredményben az egész emberiségre származ-
nak Azért kell ezt a t á rgya t nemcsak gazda-
sági, de szociális szempontból is teljes komoly-
sággal tárgyalnunk. I t t nem a lexikális isme-
retanyag tudása a fontos; hanem az ethikai 
megítélés; a helyes életfelfogás kialakítása ! 
Mert azon fordul meg a jövő; a fejlődés 
iránya. E r r e ugyan a közgazdasági irányok 
(merkantilizmus stb.) tárgyalásánál még visz-
szatérünk. De már itt úgy kell megalapozni a 
dolgot, hogy az i f júság helyes és tiszta ítéletet 
tudjon magának alkotni. A holnap férfiának s 
a holnap asszonyának, ha valahol, itt kell tisz-
tán látnia. A részleteikre térve, első a gazdasági 
szempont. 

Miért van azükség pénzre? Mert csereeszköz 
és értékmérő kell. Ezt a történeti visszapillan-
tással illusztráljuk, utalással a cserekereskede-
lemre. A fejlődés fokozatai: a jószágpénz, még 
pedig annak nemcsak a múltban használt alak-
jait, hanem a ma is divóikat is (pl. Új-Guineá-
ban a dohány tekercs s a sertésagyar). Az érc-
pénz s annak is fokozatos fejlődése; az ókori 
pénzek (a bibliai talentum, a phoenikei s római 
érmek; nálunk az Árpádok idejében a bizánci, 
az Anjoukéban a firenzei a rany; Thurzó idejé-
től a körmöci; ezüstből a régi dinár, ma jd a 
tallér, stb.) Mindezt lehetőleg szemléltetve (a 
helyi ásatások eredményéhez vagy valami 
múzeumlátogatáshoz kötve; ajánlatos az illető 
iskola szertárát egy kis érem-, illetve pénz-
gyüjteménnyel fölszerelni), egy-két régi éréin s 
váltópénz bemutatásával, ha igazi nem volna, 
legalább képben. Meg lehet említeni az alchy-
mistákat is, kik a néphit szerint mágiát űztek 
s az ördöggel cimboráltak. Célszerű azt is föl-
említeni, melyikért mit lehetett a maga idejé-
ben kapni? Vagyis megértetni az illető pénz 
egykori vásárlóerejét. Egy ilyen ár jelzés egy-
szeriben bevilágít a múl tba; de segít megér-
teni a jelent is. 

Meg kell értetni aa i f júsággal a papírpénz 
fejlődését s uA *s, kogy értékének fiktív volta 
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mellett hogy válhatott mégis a gazdasági élet-
nek oly hatalmas reális tényezőjévé? It t megint 
gazdaságtörténeti visszapillantás kell. Kezdet-
ben csak szükségpénz (a f rancia forradalom-
kor, a kincstár kiürülte folytán, az assignaták; 
majd a pénzgazdaság megindultakor s a napo-
leoni háborúk idején a bankó, nálunk 48-ban 
a Kossuth-bankó), ellentétben a pengővel, azaz 
ércpénzzel. Majd a XIX. században való álta-
lános elterjedése, könnyű kezelésénél fogva, a 
forgalomban, míg az arany, inkább ércfedeze-
tül, az állampénztárakban gyülemlik föl. A 
világháború s a kommün alatt ismét szükség-
pénz és kényszerforgalom (például nálunk a 
Postatakarékpénztár ötkoronása, vagy a fehér-
hasú bankó); itt-ott helyi váltópénz is (például 
Miskolcon, Győrött). Ebből lehetőleg 1—2 pél-
dány bemutatandó. A papírpénz árhullámzása, 
utalással az ércfedezetre, vagy annak h iányára ; 
a devalváció (1805), majd a lebélyegzés (a kom-
mün alatt és után) és így tovább. Végül, mint 
a fejlődés utolsó fázisát, az értékpapírt (váltó, 
részvény, stb.), mint a pénz helyettesítőjét a 
forgalomban. Ebből is célszerű egyet-kettőt 
szemléltetni. 

A pénzláb és valuta s az árfolyam ezek után 
már röviden tárgyalható, utalással a politikai 
számtanban a törvényes pénzről s pénzverésről 
tanultakra. Annál fontosabb azonban itt meg-
értetni annak összefüggését az ország gazdasági 
állapotával s a politikai helyzettel. A minden-
napi életből vett konkrét példán célszerű meg-
értetni, mi a jegybank (az Osztrák-Magyar 
Bank) s most a Nemzeti Jegyintézet. Mi az a 
valutasíbolás, a zürichi jegyzés s a pénz rotha-
dása2 — a bankóprés s az infláció — és amivel a 
bajokon segíteni próbálnak: a defláció, a sta-
bilizálás, a takarékkorona, az aranykorona, a 
Rentenmarke s a búzavaluta. Szükséges egy 
kis összefoglaló összehasonlítást is adni a már 
reánk nézve legfontosabb külföldi pénzekről: 
az angol font, a német márka, a svájci és fran-
cia frank, a hollandi forint, a szokol, lei, bani 
és az olasz líra, a dollár. 

Mindezek a szavak ma a levegőben röpköd-
nek; az i f júság hall ja azokat és kíváncsi értel-
mükre. Jobb is, ha arról komoly helyről, tanár-
jától nyer felvilágosítást. S mindezek a lapján 
lehet és kell megértetni azt, ami a nevelés 
szempontjából . legfontosabb: a pénz szociális 
jelentőségét. Ez vásárlóerejével f ügg össze. I t t 
kell rámutatni az aranyborjú-imádat veszedel-
mére (utalással esetleg az angol Watts csodás 
allegorikus képeire). Azokat az i f júság elől 
elrejteni úgy sem lehet, ö k látnak, hallanak 

5 Rothadt pénz = amelyik a hevertetésben el-
vesztette vásárlóerejét, vagyis gazdasági 
életerejét. 

Infláció — papírpénzözön. 
Defláció = a papírpénzözön csökkentése. 
Valorizálás — arany- vagy búzaértékben 

való kifizetés. 
Rentenmarke — amelynek értékét az egész 
német nemzeti vagyon jövedelmével bizto-

sítják. 
Stabilizálás = a pénzérték megszilárdítása. 

: úton-útfélen. Csak az áll hatalmunkban, hogy 
I ítéletüket irányítsuk, szemüket a t isztánlátásra 
i neveljük, erkölcsi és igazságérzetüket kifino-

mítsuk. A romlatlan i f júságé ép és tiszta is. 
Az ítéletében nem ismer megalkuvást. De a 
jobb érzést még a társadalmi környezet hatása 
által megfertőzött i f júságban is föl lehet éb-
reszteni s a pénz helyes értékelését kialakítani. 

Főleg azt felfogást, hogy a pénzt meg kell 
becsülni, me r t azon lehet megszerezni az egész-
séget, testi erőt, műveltséget, jólétet s ami min-
dennél több: az biztosítja az erkölcsi függet-
lenséget is s az teszi lehetővé, hogy másokon 
segítsünk s áldozni tudjunk a közjóért s a 
hazáért. Azért szükséges a takarékosság. De 
ne legyünk a pénznek rab ja i . Az ember ura 
legyen a pénznek, ne a szolgája. Ó, az i f jú ság 
az ilyen oktatást megérti; követi is; csak a 
tanár tetteiben önmagával ellentétbe ne jus-
son. I t t a példa mindenható. Azon fordul meg 
minden. A tanár puritánságán. 

3. A modern gazdasági élet legjellemzőbb 
tényezője: a hitel. Ezt megértetni már nehezebb. 
De genetikusan megy az is. Még pedig kap-
csolatban az uzsora fogalmával. Hisz az szinte 
oly régi, mint az emberiség. Jákob, aki az éhes 
Ézsaútól egy tál lencséért elsőszülöttségi jogát 
k ívánja — visszaél testvére szorult helyzetével: 
tehát uzsorát űzött. Pénzuzsorát űz, aki segít 
ugyan a megszorult emberen, de attól busás 
kamatot szed. (Pl. a máramaros i uzsorás a 
ruthéntől.) De van munkauzsora is — amikor 
a munkaadó keresetre szorult munkását csekély 
bérért agyondolgoztatja. S van árúuzsora, mikor 
a bútorkereskedő a megszorult kezdő tanító-
nőnek bútort ad hitelbe, részletfizetésre, de 
drágán s rossz minőségűt. Ez t legott megértik. 
S egyben erkölcsi ítéletük is kialakul s a tá rgy 
érdekessé válik szemükben. 

De tisztázni kell a fogalmakat. Nem minden 
kölcsön uzsora; se nem minden munkáltatás. 
Uzsorás az, aki másnak a szorult helyzetével 
visszaél. Aki mást jószívvel kisegít, az jó t tesz 
vele; méltányos is, hogy használatra kölcsön 
átengedett pénzéért vagy egyéb jószágáért ka-
matot vagy haszonbért kapjon. Így lehet meg-
értetni a méltányos kamat vagy haszonbér igaz-
ságos voltát. Azt tehát a törvény is védi. Az 
ókorban az a törvény kegyetlenül szigorú volt. 
(Az adós rabszolgaságra vetése; Shylock; az 
adósok börtöne — Angliában a legújabb időkig 
— Dickens Kis Dorritja.) A középkorban Feltrei 
Bernardirt-(y. Victorin?) azért állította föl az 
első zálogházat s azért nevezte azt el a nép Monté 
di Pietának (kegyesség hegyének), mert az adós 
kézizáloga révén megmenekült a rabságból. 
Végül rá jö t tek arra is, hogy a zálogot az adós-
nak nem szükséges kezéből kiadnia, hanem a 
zálogjogot arra , ha föld, csak betáblázzák 
(hypothéka-jelzálog), ha ingóság, csak nyilván-
tar t ják (warrant). Idők folyamán az adós és 
hitelező közötti viszony törvényesen rendező-
dött. A régi törvények inkább a hitelezőt véd-
ték; az ú jabbak inkább az adóst. Például tör-
vény szabja meg a megengedett kamatot (ná-
lunk 8°/o); törvény rendeli, hogy ahol az uzsora 
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tömegesen lép föl, nemcsak magánvádra, hanem 
hivatalból ig üldözendő. A régi törvények ma-
radványa 

a váltóeljárás. Ezt külön is kell tárgyalni, 
mert a tapasztalatlan adósra nagy veszedelem 
rejlik benne, épp a behajtás kegyetlen szigorú-
sága folytán. Ung megyében a 70-es évek végén 
az indította meg a kivándorlást Amerikába. 
A középosztály tönkremenesében nagy része 
volt. Ezt meg kell értetni. Persze, konkrét pél-
dán. Valóságos váltót visz be az ember megmu-
tatni. Aztán felír ja szövegét a táblára. Aztán 
törvényes kellékeit aláhúzza. S aztán próbálja 
megértetni, miben rejlik a veszedelem. 

a) Hogy könnyen hamisítható. A név vagy 
az öszeg. Azért gondosság és óvatosság az alá-
írásnál. 

b) Nem tudni, ki volt az igazi kölcsönvevő1 
— tehát ki tartoznék az összeget visszafizetni ? 

c) Az adós nem tudhatja, kinek tartozik? A 
tulajdonos anonym. Mert a váltó, mint fizetési 
eszköz, kézről-kézre jár. Ha ellensége van, az 
megvásárolhatja s kitekerheti vele a nyakát. 

d) A rosszlelkű hitelező nemcsak az igazi 
adóst teheti vele tönkre, de egyszerre több em-
bert is, tudniillik mindazokat, akik a váltót 
előtte mint elfogadó vagy forgatók, aláírták. 

e) Nem tudni, mennyi volt a tényleg kölcsön-
adott összeg1 Mert csak az dönt: mennyi van 
beírva? Az uzsorás olykor sokszorta nagyobb 
összeget irat be .Megtörtént az is, hogy a fele 
összeg erejéig katonatisztnek női félkesztyűt s 
egyéb ruhadarabot adott pénz helyett. 

f ) A kamatot előre vonják le. 
g) Pont a lejárat napján kell visszafizetni 

vagy rendezni. 
h) A behajtás igen kegyetlen. Az eljárás 

gyors. S a lefoglalt tárgyakra az igényt csak 
az árverés után lehet érvényesíteni, ha ugyan 
a váltótartozás kifizetése után még marad fönn 
valami. 

Újabban próbáltak e kegyetlen szigoron va-
lamit enyhítgetni. 

I t t fölmerül a kérdés: mi tette szükségessé 
ezt a szigorú eljárást? Nos, az a körülmény, 
hogy a váltó nem a vagyoni, hanem a szemé-
lyes hitel eszköze s fizetési eszközül szolgál, 
akár a pénz, tehát behajtását biztosítani kell. 
A kereskedőre tehát — aki portékájából csak 
eladás után láthat pénzt s így csak hitelbe vá-
sárolhat — valóságos áldás; a többi emberre 
azonban veszedelem, főleg a gazdára, akinek 
egy jégverés, vagy egy árvíz egész termését 
s azzal egész jövedelmét megsemmisítheti. — 
I t t egy kis történeti visszapillantás. A váltó 
keletkezése, a középkorban, a Hanza-városok-
ban s az olasz kereskedővárosokban, hol az 
ércpénz szállításának veszedelmes és bizonyta-
lan volta tette kívánatossá a tartozások átuta-
lását. 

Ám, ha az uzsora s a váltó annyi veszede-
lemmel jár, mi tette mégis szükségessé a hitel-
szervezet kiépítését s miért kardoskodott mel-
lette annyira épp Széchenyi, aki fa já t annyira 
szerette? Mert a földbirtok régi kötöttsége (az 
ősiség által) a hitelnyújtást megnehezített®; az 

elzálogolt birtokot évtizedekig húzódó zálog-
váltó perek útján lehetett visszaváltani s így 
a tőke nem jött az országba s nem lehetett itt 
sem az őstermelést, sem az ipart, sem a közleke-
dést fejleszteni. De milyen más volt az ő fel-
fogása a hitelről, mint a mai uzsorásoké és 
adósságcsinálóké! (Itt a Hitel bevezető része 
felolvasandó.) Így fogta ő fel a hitelt, mint a 
közjólét eszközét és forráéát a bizalomban, 
föltételét a becsületben látta. Ezt a tiszta, nemes 
életfelfogást kell bevinnünlk a gazdasági életbe 
nekünk is. 

Ezzel áttérhetünk a mfli hitelszervezetre. 
Előbb magát a hitelszükséglet fogalmát kell 

megértetni. A termeléshez tőke kell. akinek 
magának nincs, kénytelen hitelt venni igénybe, 
amely vagyoni vagy személyi, aszerint, amint 
csak vagyonát, vagy pedig személyi munka-
erejét, jövedelmét vagy becsületét köti le érte. 
Legjobb, ha a kettő együt t jár. Az olasz szövet-
kezetek prestiti suli otíore3-jukat kizárólag a 
kétkezi ninosetlen munkás munkabírására s 
becsületére adják; újabb időben adták a mieink 
is. A termelő-hitel jótékony hatását .s szüksé-
ges voltát megértetni azzal lehet, ha természeti 
kincseink kizsákmányolatlan voltára utalunk, 
épp a tőkehiány miatt. (Például a földgáz, a 
vízesések stb. ki nem aknázása.) Vagy a kezdő 
ember (ügyvéd, orvos, mérnök, kereskedő, ipa-
ros) nehézségeire az iroda-, rendelő-, vállalat-, 
üzlet-, műhely-alapítás idején. Itt helyes rá-
mutatni a zsidóság eleven üzleti érzékére s ösz-
szetartására. mellyel a kezdő-embert felkarol-
ják, hitellel ellátják s ezzel a kezdet nehézsé-
gein átsegítik^ s boldogulását lehetővé teszik. 
A gyümölcsöző hitellel viszont szembe kell állí-
tani a préda-emberek hitellel való visszaéléseit, 
vagyis meddő adósságcsinálást, ami annyi 
család, sőt egész társadalmi rétegek romlását 
okozta. 

Ismerteüli kell a hitelkielégítés eszközeit 
(kötelezvény, betáblázás. váltó) s megértetni, 
mik az előnyei s hátrányai a rövid s hosszú 
lejáratú kölcsönnek s hogy melyik mikor van 
helyén? A rövidlejáratú váltó veszedelmeire 
már rámutattunk. De meg kell értetni a hosszú-
lejáratú törlesztéses kölcsön technikáját is (ezt 
egyszerű grafikonnal lehet szemléltetni). 

A hitelintézeteknek elég áttekintését adni. 
a) A takarékpénztárak célja voltakép a tőke-

gyűjtés s a takarékosság kifejlesztése. I t t ná-
lunk szép és szennléltető példa a Fáy András-
iéle Első Hazai Takarékpénztár keletkezése a 
38-iki árvíz után; továbbá a .Baross-féle Posta-
takarékpénztár. Az előbbi érdekes példáját 
szolgáltatja a _ részvények elértéktelenedésének 
s újraemelkedésének (az abszolutizmus ala t t a 
patikai számlák kifizetésekor ráadásul adogat-
ták; azután az 500 forintos részvény 20.000 K-ra 
is felszökött, még a háború előtt); az utóbbi 
pedig a kistőkék hatalmas termelőerejének a 
nemzet egész gazdasági életében (a Postataka-
rékpénztár pénzkibocsátása s egyéb működése). 
De rá kell mutatni arra is, hogy idők folytán 
a takarékpénztárak nagy része eltért eredeti 
életfeladatától, valóságos bankká vedlett át s a 
pénz- és értékpapírüzletekre vetette magát . Ez 
azonban elfajulás, amely a bukásokban bosszulta 
meg magát és sok ezer családot juttatott koldus-

3 Erről bővebben lásd: Geőcze S.: A dolgozó 
Olaszország s u. a. Szociológiai lap. 
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botra. Rá kell muta tn i arra is, miér t romlott I 
meg a háború u t á n a betéti kamatláb, aminek j 
a betétek elapadása lett a következménye. De 
hogy ez csak átmeneti beteges állapot, melyből 
lassanként ki kell lábolnunk; Németország m á r 
a gyógyulás ú t j á n is van. 

b) A bankok pénz- és hitelügyletekkel fog-
lalkozó vállalatok, anonym részvénytársasági 
alapon; de működésük sokszor egyes nagy 
pénzemberek személyéhez van kötve, kik sa j á t 
merész vállalkozó szellemükkel a Ibankot is 
ma jd szédítő magasba sodorják, vagy a mély-
ségbe rántják. A banküzletek differenciálódá-
sát (betét-, lombard-, parcellázó stb. bankok) 
elég röviden jelezni. Annál erősebben kell 
hangsúlyozni fontosságukat a kereskedelmi ós 
hiteléletben; de rámuta tn i egyszersmind a vál-
lalkozásaik elfajulásában és a tőkekoncentrá-
cióban rejlő nemzeti veszedelemre is (például 
a bankok árúhalmozása és árúelrejtése, tehát 
árdrágí tása a háború alatt; bir tokvásárlásaik; 
szerepük a cukor- és egyéb kartellek keletkezé-
sében tehát -a fogyasztóközönség kiszipolyo-
zásában, valamint a kosztpénzzel űzött valuta-
rontásuk). — Ki kell fejteni a jegybankok sze-
repét a nemzetek gazdasági életében. S i t t lehet 
és kell szóvátenni az államkölcsönöket (a bel-
földi és külföldi kölesönt) s azok hatását az 
egész gazdasági életre, még a családok belső 
életére is. — Végül meg kell értetni azt is, 
hogy a hitelélet ott egészséges, ahol az a nem-
zeti életet szolgálja (például Angliában, Hol-
landiában); t ehá t nekünk is a r r a kell töreked-
nünk, hogy most felnövekedő i f júságunk képes 
legyen a nemzeti gazdasági munkának ezt a 
területét is a nemzeti érdeknek megfelelően el-
látni. — Nem lehet figyelmen kívül hagyni a 
zugbankok élősdiségét, mivel azok sok kis exisz-
tencia romlását okozzák. 

c) Külön kell kiemelnünk — épp hiteléletünk 
beteges kinövéseire való tekintettel — a hitel-
szövetkezeteket is, melyek az uzsora elharapód-
zása által elgyöngített gazdasági életünknek 
legéleterőfejlesztőbb szervei. A mai i f júságot 
érdekelni fogja az első hitelszövetkezetek nehéz 
küzdelme, úgy a Raiffeisen-félékéó Németor-
szágban, mint a gróf Károlyi Sándor-félékéé 
nálunk (gróf Károlyi Sándornak alkalmilag 
szobrához is jó lesz elvinni őket); majd az Or-
szágos Központi Hitelszövetkezet fölvirágzása 
s az ország egész gazdasági életét átfogó gyó-
gyító működése (például szerepe a földbirtok-
reformmal kapcsolatos hitelszükséglet kielégí-
tése körül). De érdekelni fog ják a falusi szö-
vetkezetek által elért tényleges és megbecsül-
hetetlen eredmények is. Viszont rá kell mu-
ta tn i a szövetkezetekkel űzött visszaélésekre is, 
ha tudniillik azok a nemzetellenes politika 
fészkeivé válnak. 

d) A földhitelintézeteknél ki kell emelni azt 
a hazafias szellemet, mely nálunk az első Föld-
hitelintézetet még Széchenyi idejében létre-

hozta s annak áldásos vol tá t a hosszúlejáratú 
törlesztéses kölcsönök -révén; majd a Kisbir-
tokosok Földhitelintézetét, mely a kisbirtok 
hitelszükségletéről gondoskodik. De itt is szóvá 
kell tenni a hitelszövetkezetek hasznos munká-
ját, mert a kis- és törpebirtok felszabadulását 
az uzsorától elsősorban ezek vitték keresztül. 

e) Végül a kisegítő hitelintézmények, minők: 
a zálogház, a vagyonmentő, a warrant stb., 
melyeknek a kisemberek életében szinte meg-
van a maguk jelentősége. Mentőkötelek azok a 
fuldoklónak. De jó utalni amra is, hogy az 
élősdiség még ezekre is rávetette magá t s a 
zugmagánzálogüzlet szipolyozza a legmagukra-
hagyatot tabbakat (például nálunk a menekülő-
ket). 

Minden jelzett bajokkal szemben meg kell 
értetni az egészséges pénz- és hitelügyi politika 
alapigazságait, ami nem lehet más, mint a nem-
zet összes gazdasági erejének kifejlesztése a 
„magalábán-járás" elve a lap ján ; tehát nem ide-
genből jövő vérbeömlesztés, hanem a belső élet-
erő fokozása. A betegségek kiküszöbölésére és 
gyógyítására pedig helyes hitelügyi szociálpoli-
tika a kisemberek s a gazdaságilag gyöngék 
védelmére. Tehát drákói uzsoratörvény s a váltó-
képesség megszorítása; a kishitelnyújtás szer-
vezése; a hitelszövetkezetek fejlesztése (termelő-
hi telnyúj tásra is); a prestiti suli onore kiterjesz-
tése az elproletarizálódott tisztviselőrétegre s a 
kezdő emberekre is, stb. 

A holnap férfiának és asszonyának ezeket 
vérévé kell változtatni. Nem élhetetlen sopánko-
dókra, nem gyámoltalan idegenbekapaszko-
dókra, nem esztelen prédákra, nem vakmerő 
kalandorokra van ma a nemzetnek szüksége, 
hanem a maga lábán j á r n i tudó, tisztánlátó, 
gazdasági felelősséget érző s azt vállalni tudó 
nemzedékre. Ezt kell ma kinevelnünk — a nem-
zeti fe l támadás érdekében. 

Utolsónak hagytuk a forgalom és hitelélet 
egyik legfőbb tényezőjét: a tőzsdét. De az külön-
tárgyalást igényel. Tehát arról legközelebb. 

Három iskola-esztendő 
népművelő munkája. 

— Egy állami elemi iskola beszámolója. — 

Mi a je lent A mult emlékein a jövő ú t jának 
egyengetése . . . 

A magya r f a j jelenének munkása a tanító. 
Az igazi „nép-ta<nító", ak i nyitott szemmel jár, 
nyilt szívvel szeret és nekigyűrkőzött karokkal 
dolgozik. 

Mindent jövőnkért a nagy nemzetek taposott 
utain! 

E megnemesítő gondolat sarkal bennünket 
is, amikor szerény erőnkkel mindent megte-
szünk álomkórba merül t falunkért, ami t ten-

D I A T H f R M I A G Y Ó G Y I N T É Z E T 
rheuma, ^ ^ ^ ekek , ^ ^ ^ ^ 13_M 
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nünk kell, hogy mi se maradjunk hátrább a 
törekvőknél. 

A nemeis-verseny lelkesítő erején túl van 
azonban egy másik nagy lendítő erő, mely 
bennünket az idegesítő küzdőtérre ha j t : az, 
hogy köröttünk, az ismeretlenség homályából 
fel tűnt „kisebb nemzetek" tűzzel-vassal dolgoz-
nak! 

Nekünk azonban „sorsunk" az, hogy csügged-
nünk nem szabad! A vas-akarat erejében kell 
bíznunk, mely „előbb vagy utóbb, de mindig si-
kert arat!" 

Midőn soraink elején „beszámolót" Ígértünk, 
nem végelszámolást nyujtunk, csupán az oly 
gyorsan eliramodott utolsó három esztendő 
főbb eseményeit vázoljuk azok számára, akik 
mögött a Csonka-Országban még ennyi idő 
sem múlott e l . . . tervszerű munkában! 

• 

Hol kezdtük? 
Költőket és remekírókat hoztunk falunkba, 

hogy ők rázzák fel a „nép"-et diluvialis moz-
dulatlanságából. 

„Nemzeti-ünnepélyek" rendezése után a tel-
jesen tapasztalatlan „paraszti i f júsággal" télen 
á t egy-két jó népszínművet játszattunk el. (Az 
ízléses színpad-rendezésre, a magyar viseletre, 
a táncokra nagy gondot fordítottunk mindig.) 

A „látványosságokra" százával tódult a 
„nép" s az „anyagi hasznot nem számítva" er-
kölcsi tőkénk nőttön-nőtt. 

Az első évben a „tömeg" megmozdításán túl 
másról alig számolhatunk be. 

Jelentős vállakózás volt még az első évben a 
magyarság supremaciájának biztosítása érde-
kében két lelkes tanító embernek és a „falu 
papjának" az a fáradozása, mely községünkben 
a diadalmasam bontakozó „Hangya" egyik erős 
fiókját eredményezte. Bizakodással tekintett 
minden igaz magyar lélek e nemzeti várbástya 
közeli megerősödése elé, mely sok testvérünk 
számára tisztességes keresetet, a falu szorgal-
mas termelő-közönségének számára pedig tisz-
tességes piaeot í g é r t . . . 

A második évet az úttörők még mindig az 
angol „globetrotter" higgadt lépéseivel ta-
posták. 

A magyar nem szereti a „nagydobot". 
A második évben „már ügyesebb műkedve-

lőkkel" tovább folyik a népszínművek bemuta-
tása ú t j án a nemesebb emberi érzéseknek s a faj-
szeretetnek tudatossá tétele . . . közkézre-adása. 

A „Falu rossza", a „Gyimesi vadvirág", a 
„Sárga csikó", a „Régi szerető" s más apróbb 
vállalkozások meghozzák a hasznot. Rövid idő 
alat t eggyé olvasztják a falu széttolódott, ré-
szekre-szakadozott ifjúsájgát. (Éppen azt az 
if júságot, amely a háborús évek alat t az iskola 
padjain a legelemibb nevelésben sem részesült 
s amely így, ápolatlatnul szégyenfoltként ék-
telenkedik a „magyar jövő" küszöbén!.. .) 

A világháború forgatagaiban meghányódott 
hazatért fiatal magyar tanítók „összehasonlítva 
népünk műveltségi „niveau"-ját Angol-, Né-
met-, Finnország. . . Amerika vagy Japán nép-

kul túrájával" nem csoda, hogy türelmetlenül 
állnak a „start" vonalán. 

Türelmetlenségük kellemetlen néha az öre-
gebbek előtt, de ők a fülükbe visszacsengő 
„előre!" varázsló hatása alat t emelt fővel, 
lassú-biztossággal haladnak az egyedül célra-
vezető úton. 

Új vagy betöltendő állásokra a szép szó fegy-
verével s a hajlékony közönség megértő jó-
akaratával csak kipróbált, vagy lelkesedéssel 
telített „új embereket" ju t ta tnak, akiknek be-
vonásával céltudatosan szolgálják a népműve-
lők közötti lelki kapcsolatnak kiépítését. 

Megnyerni törekszenek a népműveléssel szo-
rosan nem foglalkozó más hivatalnokok erő-
sítő barátságát s a versenypályán már i« 
együtt áll „pap, jegyző, tanító". Mert a veze-
tendő népnek látnia kell, hogy, akik a testvé-
riesülést különféle kathedráról hirdetik „azok 
összefőgódzott „jó testvérek!" 

E munkálkodás nagyobb porverés nélkül 
megteremti a kisgazdák szövetkezését: a Gaz-
dakört. 

Az egyik iskola „egy fiatal iparossegéd párt-
fogásával" vetítőgépet szerez, amely gép eleinte 
csekély díjakért, később ingyenesen végzi 
munkájá t a belterületi összes iskolákban, a 
három külterületi iskolában s a Gazdakörben 
egyaránt. 

Ezen áldásos kis gép vezetője előtt elsősor-
ban az a sürgős cél lebeg, hogy a szellemi táp-
lálék nélküli, vegetatív életben elfeneklett 
magyar előtt az ő „kilétét" és „mivoltát" kell 
megvilágítani, nemes önérzetre ébreszteni, em-
beri és nemzeti céljait homlokára festeni. 

S e lélekfenntartó érzések kiépítésére vajjoa 
tartalmaz-e egyetlen nép múl t ja ragyogóbb 
jellemeket, magasztosabb jeleneteket, mint 
Nagy-Magyarország első évezrede? 

Nem nehéz azt a nemzetet nevelni, melynek 
fiai előtt „a villany hatalmával" a tanító as 
Árpádok, Hunyadiak, Zrinyiak, Rákócziak, a 
„vörös-sipkások" s a „névtelen hősök" szent 
emlékeinek az emberi életet bevilágító fák-
lyáit gyúj tha t ja fel! 

A második évben még egy örömet igérő ki» 
testület verődött össze a túlhaj tot t önérzet me-
zében szerteszét huzó „intelligencia" i f j a i kö-
zül. Zeneértő fiatalok ugyanis megalkották a 
„Műkedvelők Zenekarát". Heten voltak az in-
dulók. (Valamikor e község hétezer lakosának 
hét mécsgyujtója.) % 

E hét fiatal egyévi munkájának eredmény® 
volt az is, hogy a „Petőfi-centennariumot" fé-
nyes sikerrel tar that tuk meg a falu népe szá-
mára. 

Szilveszter éjjelén v o l t . . . 
Másnap, az ú j év hajnalán nyugodt lélekkel 

ébredhettünk, mer t jól esett tudnunk, hogy a 
„múltnak" nem tartozunk. 

• 

A harmadik évben már a szervezettség jelei 
mutatkoznak! 

Az, amit egyesek külön-külön „akartak", 
mindjobban közös akarattá válik. A lelkesedők 
összefogását látva azok is nekimelegszenek, 



8 Néptanítók Lapja 29—30. szám. 

akik eddig a íalnsi tanító munkájá t csak a 
8—9 bari tanidő ledarálásában látták. 

A különféle jellegű iskolák (tisztán elemi is-
kolák) tanítói belátva azt, hogy közöttük kü-
lönbséget csak az tesz, hogy más és más fenn-
tartó fizeti őket, ráeszmélnek a r ra a tényre, 
miszerint ők egy nagy falunak tanítói, mely 
falunak egy a népe, egyöntetű a gyermekse-
rege, egy nyelven beszélnek és egy Istent 
imádnak; a közös cél érdekében eggyé simul-
nak. Megalkotják az „együttes tantestületet", 
mely fontosabb kérdésekben (tervek előzetes 
kidolgozására) időnként összejöveteleket ' tart. 

Ezen időtől kezdve ez az „együttes tantestü-
let" az irányadó minden nevelési ügyben, 
akárcsak egy kis iskolatanács. Akaratuk ke-
resztülvitelére szolidaritást vállalnak s hama-
rosan elérik azt, hogy iskolai és iskolánkívüli 
népművelési kérdésekben az ő tanácsuk és 
akaratuk az irányadó az egész község terü-
letén. 

Bátrabban mozognak az egyes tagok is e 
körben, mert érzik, hogy az ő munkálkodásuk-
ról mindenkinek tudomása van. 

Bátrabban azért is, mert mindenki tudja, 
hogy a közös célért mindenki dolgozik. Ki-ki 
azt, amit az „együttes-gyűlés" reá bízott. 

Ösz elején elkészül az évi munkaterv. Meg-
állapít ják hogy az egész évben előforduló nem-
zeti ünnepélyeket, műkedvelő előadásokat 
(gyermekvédelmi előadásokat) esetenként kik 
rendezik? 

Megalakul az iskolánkívüli népoktatók cso-
portja, mely novembertől áprilisig lelkes, pon-
tos munkát fejtett ki. 

Megbeszélik az i f júsággal előadandó nép-
színmű tanításának és előadásának ügyét. 

Megállapítják egész télre a vetítőgéppel elő-
adandók tárgysorát. (Amit igazán szép siker-
rel hajtottak végre.). 

A májusi gyűlésen „a tanfelügyelő jelenlé-
tében" megvitatják a látogatás alkalmával fel-
merült érdekes ügyeket s megállapítják a kö-
zeledő viasgák sorrendjét, az azokon való ma-
gatar tás t és végzendőket (Rajz, kézimunka 
kiállítás iskolánként.) 

Végül körvonalazzák az összes belterületi és 
kültelki iskolák által együtt tartandó majálist. 
(Madarak- és fáknapjá t , ami kitűnő sikerrel 
zajlott le a falutól 7 km-re fekvő nagy nyárfa-
erdőben ...) 

• 
Békességben, boldogabb lelki-állapotban elér-

keztünk „Isten segítségével!" a harmadik év 
végéhez. 

Nem várunk, nem követelünk senkitől kitűn-
tető figyelmet vagy babérokat. 

Bennünket nem ez sarkal! 
A belterület és külterület számára külön-

külön egyöntetű tantervek összeállítása a fő 
gondunk. (E tantervek gerince a „gazdaság-
tan" kell hogy legyen, mert a mi falunk népe 
mind földművelő, még pedig a szó szoros ér-
telme szerint őstermelő. Egyengetnünk kell 
tehát az utat az őstermeléstől a . . . „többter-
melés" felé!...) 

Beszélgetünk végül az „önképzésről" i». 
A tanító lelkét is frissíteni kell, mer t kiszá-

rad, mint a homokra jutott patak . . . 
(Egyesek a nyár gyűjtéséből a jövő télre dol-

gozatokat Ígérnek s ezeket már is érdeklődéssel 
vár juk. Különösen a fiatal „gárdáét".) 

Az önképzést is „együttesen" próbáljuk meg-
oldani. 

Minthogy jövő évi tantervünk alapgondola-
tát, az annyit hagoztatott „többtermelés"-1 for-
gat juk magunkban, magunk is lelkesítőt, meg-
nemesítőt vágyunk. 

Egy darabot látni hazánk testéből, amelyen 
a művelt gazda már bebizonyította, hogy az 
az únos-úntalan hajtogatott „többtermelés nem 
fixa idea, hanem igen könnyen megvalósítható 
tény. 

És mi talán szerencsések vagyunk, mert, 
ezért se kell messze földre mennünk. 

Községünk határában van Csonka-Magyar-
országnak e tekintetben egyik legfigyelemre-
méltóbb uradalma, melyet a tudományosan 
képzett fiatal gazda a forradalmak romhalma-
zából négy év alatt egy modern gazdasággá 
rekonstruált szorgalmas tisztjeinek és Jó l ta r -
tott cselédségének" segítségével. 

A gazdaság egyik majorjában már harmadik 
éve „eredményesen" folyik a rizstermelés, és-
a gyapottermelés! (Ez a „használhatatlan" buc-
kások kiaknázására!) Látni fogjuk a vadvi 
zekből alakított halastavakat és a nagy kony-
hakerti földek felett működő „esőgépet". 

S ha összevetjük az itt nyerendő impresszió-
kat azokkal, melyeket az ősszel az 500 holdas 
szőlőbirtok (villanyprések, pincék, gyümölcs-
export) megtekintésekor szereztünk, akkor vá-
gyunkat betelve érezhetjük; felfrissültünk! 

Lelki erők fognak bennünket támogatni azon 
munkánkban, midőn a sok száz kis „ősmagyar-
ból" „többtermelő"-t akarunk nevelni a haza 
naggyá tótelére. 

A hazai tanügyi lapokból. 
A Nemzetnevelés f. évi 16. számának a vezér-

cikke „Élet egyesületeinkben" cím alatt irányt 
mutat a kath. tanítóságnak arra, hogy milyen 
munkakört kell jövőre betöltenie, minő célokat 
követnie, hogy az eredmény és siker ezentúl 
se maradjon el. Kocsán Károly „A népkultúra 
csődje" cím alatt azokat a kívánságokat sora-
koztatja fel, amelyek teljesülése népünk kultúr-
fölényét biztosítaná. Szügyi Trajtler Géza foly-
ta t ja „Egységes és teljes népművelés falusi 
népiskoláinkban" című tanulmányát. A 17. 
számban Herodek Károly a keresztény kari-
tásznak a vakok intézetében való szerepéről. 
Fekete Gyula pedig mély elgondolással an 
igazgatói tisztséggel járó kötelességekről ír. 
Részletes tudósítást közöl ez a szám a Kath. 
Tanítók Orsz. Szövetségének igazgatósági gyű-
léséről. 
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A Tanítók Lapja f. évi 13. számának a vezér-
cikke a tanítói egység erősítéséről szól. Kell, 
hogy ugyanazon eszmék és érzelmek uralkod-
janak minden magyar tanító lelkében és sze-
rető testvérként tekintsék egymást. — Tőrös 
Károly a tanügyi problémákkal való komoly 
foglalkozás szükségességét hangoztatja. — Ke-
gyeletes módon emlékszik meg a szerkesztő a 
magyar tanítóság egyik kiválóságának, Csurka 
Istvánnak az elhunytáról, közölvén Ormós 
Lajosnak a sirnál elmondott nagyhatású be-
szédét is. 

A Magyar Gyógypedagógiának, ennek a gon-
dosan szerkesztett szaklapnak a legújabb száma 
ismét gazdag és változatos tartalommal jelent 
meg. Az értékes vezető cikket Tóth Zoltán írta, 
a fogyatékosságok elleni küzdelem lehetőségé-
ről s rámutat arra, hogy a fogyatékosságú 
egyének szaporodása a társadalom erőinek 
csökkenését jelenti. Berényi Ferenc: „A pálya-
választásról" címmel a gyógyped. tanárok orsz. 
egyesületének gyűlésén tartott előadásáról. 
Kirchenheuer Ferenc a Vakok Budapesti Inté-
zete államosításának ötvenedik évfordulója al-
kalmából tartott ünnepségről közöl tudósítást. 
Zsetnay Dezső: „A kisegítő iskolákéról írt cik-
ket. Schulmann Adolf „A siketnémaoktatás je-
len fejlődésének út ja in" c. cikkében a módszeres 
eljárások újabb és elevenebb irányát igyekszik 
megvilágítani. Horváth Kálmán az óvodáskorú 
gyermekeknek Rossolimo rövid módszerével 
való vizsgálatát közli. A „Gyógypedagógiai 
gyakorlat" c. rovatban Éltes Mátyás J . Walter 
ma jna f rankfu r t i sn. igazgatónak a vízről tar-
tott tanítási eljárását közli, amelyből az érzé-
kelés, valamint a szóbeli fogalmazás elsajátí-
tása domborodik ki. A lap többi részét a hazai 
és gazdag külföldi „Szakirodalom" c. rovata 
tölti ki. 

A Magyar Paedagogia X X X I I I . évfolyama 
1—6. számában olvashatjuk Fináczy Ernőnek 
az iskola egyéniségéről mondott s annak idején 
lapunkban is közölt kitűnő értekezését. — 
Schneller István Kant Immánuelről emlékezik 
meg. — Badák. Olfja az iskolánkívüli népműve-
lés terén érvényesülő ú jabb törekvésekről ír. — 
A „Paedagogiai Repertórium", amelyet Helfo-
brandt Árpád állított össze, igen lelkiismeretes 
munka. 

A külföldi tanügyi lapokból. 
a) Angol lapokból. 

Amerikaiak — Angliáról. 
Egy amerikai látogatóra az angol iskolák 

azonnal azt a benyomást gyakorolják, hogy a 
britt nép, szerencsés nemzet. Az egész isko-
lai rendszer és adminisztráció a gyakorlatban 
könnyen megvalósítható theoretikus alapra 
vall. 

Egy amerikai először is irigységgel nézi a 
kis létszámú iskolákat. Mint igen nagyot, mu-

tat tak be nekem egy 600 tanulóval működő in-
tézetet. New-Yorkban 1200-on alul egyet sem 
lát tam és némely helyen e szám felmegy 
5000-ig, ami bizony csak elrémít mindenkit, aki 
tudja , hogy az oktatás nemcsak — iskolázta-
tás. A fiúk és lányok ilyen összezsúfolása, köz-
ponti épületbe, egy igazgató vezetése alá meg-
van — sajnos — minden amerikai városban, 
melynek lakossága 50.000-en felül j á r . Az isko-
lai hatóságok persze takarékosságból kénysze-
rítették ezt így ránk. Így kevesebb épületre és 
kevesebb jobban fizetett igazgatóra van szük-
ség. Természetesen üzletemberektől eredt az az 
őrült gondolat, hogy minél nagyobb egy intéz-
mény, annál jobb: nyerészkedési, pénzszem-
pontból igaz is, de ez a rendszer aligha válik 
hasznára az emberiségnek. Kérdezősködtem 
Angliában, hogy hogyan kerülték ott el az ilyen 
nagy tömegek összezsúfolását, de csak bizony-
talan válaszokat kaptam: ott sohasem voltak 
ily nagy iskolák, hisz az igazgató akkor nem 
ismerhetné a tanulókat és a tapasztalat azt mu-
tatta, hogy 500 a legtöbb, amit számon tarthat. 
Emellett Angliában az igazgatóknak tanítaniok 
is kell, ami nálunk lehetetlenség, hisz a mi ha-
talmas „oktató-gyáraink" adminisztrációja úgy 
igénybe veszi a vezetőt, hogy egy időben még 
tanítania is képtelenség volna. Egy-egy ilyen 
intézetben sokszor 5 ember is van alkalmazva, 
aki egyáltalában sohasem tanít. 

Ilyen nagy létszámú iskola nemcsak a tanu-
lóra nézve veszélyes, de demoralizálja a tanítót 
is. Mert ha a vezetőszerepet és a legjobb fize-
tést nem az kapja, aki tanít, akkor*lassanként 
kezdik megvetni a foglalkozásukat és megindul 
a hajsza az előléptetésért. Ettől már nincs 
messze az sem, hogy az egyszerű tanítót csak 
egy pedagógiai rabszolgának tekintik. Nem ál-
lítom, hogy Angliában az igazgatók és tanítók 
„közti viszony mindig a legideálisabb, de az 
igazgató legalábbis ugyanazt a munkát végzi 
és kénytelen sa já t példájával gyakorlati lag is 
bemutatni, ha tanítótársainak valamilyen mód-
szerről beszél. Emellett a tantestület tagjai 
legalább valamennyien ismerik egymást. Az 
Egyesült-Államokban egy 120 tagból álló ta-
nári testület egyáltalában nem ritka és ez egy 
egész kis birodalom a nem mindenütt egy-
formán jóakaratú igazgató számára. A taní-
tóknak már a képzésben meg kell adni azt az 
önállóságot;, mely egy ily óriási „üzembe" való 
beilleszkedéshez szükséges. Az angoloknál az 
nincs meg, hogy egy tanító ne ismerné a sa já t 
kollégáit, vagy alig látná az igazgatóját és így 
ki van zárva az az egészségtelen, pletykázó, 
klikk-szellem, mely a mi alig összetartozó tes-
tületeinknél könnyen kifejlődik. 

Ezek mellett még egy nagy előnyük van az 
angol iskoláknak. Amerre csak já r tam, min-
denütt különböző, sajátos módszereket láttam, 
melyekkel a tanítóság, ha sikeresek voltak, di-
cséretet és elismerést nyerhet. A módszereik-
ről írnak, vitatkoznak és sokszor a tanító meg-
győzi tanfelügyelőjét. Nálunk, ha meg is pró-
bálkozik egy-egy igazgató ú j rendszerekkel, 
nem tudhat ja , melyik pillanatban lesz kónyte-
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len egy hatósági rendeletre abbanhagyni és mást 
kezdeni. 

Az angol látogatók a mi iskoláinkat gyársze-
rűnek, a takarékosság szabályai szerint be-
rendezettnek ta lál ják és igazuk is van. Az an-
gol iskoláknak nagy erénye, hogy fősúlyt fek-
tetnek minden gyermek különleges haj lamaira , 
tehetségeire, szóval egyéniségére. Ezzel szem-
ben azért a mi oktatási rendszereinknek is 
megvan a maga előnyük. Az amerikai oktatás 
büszkesége az ingyenes középiskola. Egy 
1200-as lakosságú falu, melynek nincs középis-
kolája, nálunk m á r nagyon hátramaradot t . 
Sokszor adósságokba verik magukat , de egy-
mással versenyezve szebb és modernebb isko-
lákat állítanak fel. Ilyen módon persze csak a 
legeldugottabb fa lvak i f júsága nem részesül 
teljes középfokú oktatásban és ha mi a mi rend-
szerünk mellett nem is tudunk oly nagy súlyt 
fektetni a tehetségesebb tanulókra, mint An-
glia, azért egy művel t átlag kinevelésével épp 
oly erősen elősegítjük a nemzeti célokat. 
Persze, ha e két kérdés együttes megoldása le-
hetséges volna, az lenne a legideálisabb, mer t 
minden nemzetnek egyaránt van szüksége te-
hetséges vezetőférfiakra és általános művelt-
séggel rendelkező, tanul t köznépre. 

(The Schoolmaster. 1924 augusztus 15.) 

Látogatás egy falusi iskolában. 
A hozzám hasonló, nyugalomba vonult taní-

tók számára, nem kis öröm és élvezet elláto-
ga tn i egy városi, avagy falusi iskolába. Nem-
csak felélénkíti a régi emlékeket, hanem meg-
ismertet a nevelés művészetének modern mód-
szereivel, a mai nehézségekkel és vívmányok-
kal — és ami még mindezeknél többet ér, — 
a gyermeki élet élénkítő ha tásá t érezteti. H a 
hallom a gyermekek boldog nevetését, látom 
mosolygó arcukat , figyelem őket munka és já-
ték közben, hal lgatom reményteljes, lelkes 
hangjukat , úgy érzem, mintha a tavasz vidám, 
éltető lehelletét szívnám magamba. P á r nappal 
ezelőtt részesültem ily örömben. Sétálgatva a 
szomszédos faluban, átmentem az iskola játszó-
terén és itt több, a fákra erősített, rajz ragadta 
meg figyelmemet. A kíváncsiság rávett, hogy 
megvizsgáljak pára t . Amint kitűnt , a rajzok 
történeti eseményeket, régi ruhákat , épületeket 
és fegyvereket ábrázoltak. Természetesen 
mindezt a gyermekek készítették, akik csak-
hamar futva jöt tek ki játszani. Érdeklődé-
semre a tanító nagyon érdekes dolgokat mon-
dott el: 

„Egész jól eltalálta, uram! Mindegyik fának 
kiosztottuk a nemzet történelmének egy bizo-
nyos, meghatározott korszakát. Ez például 
normann, ezért l á t juk r a j t a a normann kas-
tély képét, ez az Angevin, a másik Tudor, a 
harmadik a S tuar tok korát képviseli. Azért 
látható az utóbbin II . Károly futásáról készí-
tet t primitív, de igyekezetet mutató kis ra jz . 
Amennyire csak megvalósítható, itt tanulunk 
a szabad ég a la t t és meghatározott időre, 
mondjuk V» évre, beosztjuk a gyermekeket cso-

portonként egy-egy fához. Az ő feladatuk az-
után, amennyire lehet, ilyesféle rajzokkal, sza-
valatokkal, párbeszédekkel, egyszerű, költség 
nélkül előállítható ruhákkal, színdarabokkal s 
élőképekkel vagy játékokkal bemutatni az 
illető kor nevezetes eseményeit, a felnőttek és 
gyermekek társadalmi életét. Buzdítás után ők 
ezeket maguk csinálják és azután egyszer vagy 
kétszer hetenként felhívok egy-egy csoportot, 
mondjuk Erzsébet korát. Ezek azután előlép-
nek és bemuta t ják a többieknek és nekem, 
hogy miképen gondolják el a történelemnek 
ezen korszakát. Az egyik leány lesz Erzsébet, 
a másik Mária, a fiúk pedig Drake vagy 
Raleigh szerepeit választják stb. A többi gyer-
mekek végignézik ós barátságos kr i t ikát gya-
korolnak, azonban mindig gondolva arra , 
hogy másnap talán ők kerülnek sorra. Végül 
azután én bírálom meg, kikérdezem őket, ja-
ví tva és buzdítva, ahol melyik kívánatosnak 
látszik. Így azután történeti tanulmányaink 
kézzelfoghatóbbakká, reálisabbá válnak és 
mindannyian kedvet nyernek a külön foglal-
kozásra." 

Tovább nézelődve, több lapos padocskát lát-
tam a fal közelében vagy a fák árnyékában. 
Csakhamar megtudtam, hogy ezeket a fiúk sa-
já t terveik szerint készítették szabad idejük-
ben. 

„Régebben a fiúk kézügyességi órák alatt 
agyaggal foglalkoztak, de minthogy a kapott 
tá rgyak megőrzése nehéz és költséges volt, 
próbálkoztunk egy szilárdabb anyaggal. Leg-
alkalmasabbnak mutatkozott a környéken igen 
könnyen beszerezhető kréta. Tessék csak meg-
nézni a munkát!" 

Valóban kedves látvány volt. Az egyetlen 
rendelkezésükre álló eszközzel, a kis késsel, 
ezek a falusi gyermekek a legszebb figurákat 
faragták ki. Növényeket és gyümölcsöket, úgy-
mint hagymát, répát, burgonyát, cseresznyét, 
almát banánt, mintha valódiak lettek volna. 
Apró edények, házieszközök, vázák, könyvek, 
játékok kerültek ki kezeik alól. Ezeket termé-
szetes színükre befestették. Voltak olyanok, 
kik már szobrocskákon és reliefeken dolgoz-
tak művészi kézzel. Alig tud tam elhinni, hogy 
mindezeket egy kultúrától messze eső falu 
gyermekei készítették szinte segítség nélkül. 

A természet által nyú j to t t segítség ügyes 
kihasználását még más dolgok is mutatták. A 
helység növénygyüjtő versenyén az egyik fiú 
vitte el az első díjat . Nem kevesebb, mint 57 
különböző f ű f a j t á t mutatot t be. A leányok ha-
sonló eredményeket értek el a virágokkal. 

Megnéztem a kis könyvtárt , melynek min-
den kötetét maguk a gyermekek szerezték be. 
Főleg a természet megismeréséről szóltak. 
Ezek megtanulják belőlük szeretni a környe-
zetüket. 

örömteli bizalommal és reménységgel tá-
voztam, Ebben a kis falusi iskolában közel 
100 gyermek készül az életre, képezi jellemét és 
megtanulja a dolgokat a maguk reális való-
ságában felfogni. 

(„The Schoolmaster" 1924 jún. 6 
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b Francia lapokból 

A gyakorlóiskola. 
A gyakorlóiskola, akár kapcsolatos a tanító-

képzővel, akár nem, szerves kiegészítő része 
ennek. A tanítóképző ugyanis nemcsak álta-
lános műveltséget nyúj t , lianem egyszersmind 
szakiskola is. A tanítóképzőintézeti növendék 
szaktudása a gyakorlóiskolában válik biztossá, 
itt derül ki, van-e a növendéknek ha j lama a 
tanításhoz, van-e benne jóakarat , halad-e a 
tanításban és mily mértékben. 

A gyakorlóiskola feladata az, hogy 1. az el-
méletből a gyakorlat terére vigye át a növen-
dékeket, 2. a gyakorlat tal igazolja az elméle-
tet. A tanítóképzőnek ugyanis összhangzásba 
kell hozni az elméleti tudást a gyakorlattal. 
Nem szabad tehát azt az álláspontot elfoglalni, 
hogy a jó tanítónak nincs szüksége pedagó-
giára, ellenkezőleg, a gyakorlat i tanításnak az 
elméleti órákon tanultak a lap já ra kell helyez-
kednie. A pszichológiai és pedagógiai tudás 
legyen forrása, támaszpontja, i rányí tója a 
gyakorlati el járásnak. 

A tanítóképzőnek nem lehet célja gyakorlott 
tanítókat képezni — ez lehetetlen —, hanem 
tájékozottságot kell nyúj tania , melynek alap-
ján állva a taní tó később majd kifejlesztheti 
a maga sajátos tanítói egyéniségét. 

Hogyan tesz szert erre a kellő tájékozott-
ságra a növendék1? 1. Lélektani megfigyelés 
útján, 2. gyakorlat i taní tás révén. 

1. A pszichológiai megfigyelés. 
A megfigyelés teremt igazi kapcsolatot az el-

méleti tudás és gyakorlat i e l já rás közt. A teret 
a megfigyelésre a gyakorlóiskola nyúj t ja . 

Valahányszor valamely pszichológiai tételt 
tanul a növendék, keressen r á példát a gya-
korlóiskolában. Csak így fogja igazán érde-
kelni a lélektan. De ahhoz, hogy ezt a példát 
megtalálja, kellő vezetésre van szüksége. Mi-
kor a növendék a gyakorlóiskolába kerül, sem-
mit sem vesz észre magától. Ha nagy zaj van, 
nem tudja a zaj okát kikutani, leküzdésére 
semmmit se tud tenni. Tehát vezető kell neki. 

A növendékek egyik vezetője egy kérdéstár 
lehetne. 

Ha valamely jelenség előtt áll a növendék, 
efféle kérdéseket kell feltennie: Mi okozza ezt 
a jelenséget1? Rosszakarat, félénkség, tudat lan-
ság, ijedtség, pi l lanatnyi fáradtság, betegség, 
vagy mások ügyetlensége'? Csakhogy a növen-
dék efféle kérdéseket nem tesz fel magától, 
azért jó, ha előre összeállítjuk számára azokat, 
mielőtt a gyakorlóiskolába bocsátjuk őt. Ez jó 
vezérfonal lesz, melynek segítségével jobban el 
fog igazodni tudni a benyomások tömegében. 
Ezt a kérdéstárt az ő bevonásával ál l í that juk 
össze. A megfigyelés révén egyre bővül ma jd 
a kérdéstár, amint a növendék meglátása biz-
tosabbá és áthatóbbá válik. 

De a növendéket nem hagyhat juk magára 
kérdéseivel. Segítségére kell jönnünk, nehogy 
helytelen magyarázatot adjon a jelenségeknek. 

! A növendék segítője ebben az osztálytanító és 
a pedagógia és pszichológia tanára. A kérdés-
tár csak a feltevésekben segítheti a növendé-
ket, a feltevések helyességének vagy hely-

; telenségének megállapítása, szóval a növendék 
ellenőrzése az előbbiek feladata. Az osztály-

' tanító ismeri növendékeit elsősorban és ő ad-
; hat róluk felvilágosítást. Ez a 3 ember, együtt-
j működése tehát feltétlenül szükséges. A nö-
j vendék okot keres, a taní tó a növendék feltevé-
I sét igazolja, a pszichológia tanára mindkettőt 
: ellenőrzi és a tapasztaltakat beleilleszti az el-
i méleti tudás keretébe. Ezér t a taní tás megbe-
| szélésének olyankor kellene történnie, mikor ae 
j osztálytanító is szabad. A tanítónak, hogy az 
; efféle munkálatokba bevonható legyen, termé-

szetesen némi elméleti, lélektani tudással is 
kell rendelkeznie. Ezér t nagyon meg kellene 
válogatni a gyakorlóiskola tanítóit. De akár-
milyen kiváló is legyen a tanító, neki termé-
szetesen csak mellékes szerep ju t ebben a mun-
kában, a gyakorlati taní tás egyedüli vezetője 
a lélektan és neveléstan tanára. 

! 2. A gyakorlati taní tás . 
A tanítóképzőintézeti növendék az első év-

ben megfigyel. Figyeli az egyes tanulókat , a 
tanítót, az osztályokat, szóval egyéneket és 
csoportokat. Ha jól vezetjük őt, a megfigye-
lések nagy tömegére tesz szert, melynek nagy 
hasznát veszi majd később, mikor már maga 
is tanít . Fontos, hogy ez a tevékenység egye-
nes folyománya legyen az elsőnek, hogy ez ne 
legyen elsietett és hogy a lélektan és nevelés-
tan törvényei minduntalan segítségére le-
gyenek a növendéknek, hogy ne csak utánoz-
zon, de sa já t maga figyeljen meg jelenségeket. 

Vannak, kik azt az álláspontot foglal ják el, 
hogy e r re a fokozatosságra nincs szükség a 
gyakorlati tanításban, hogy jobb rögtön 
szembeszállnia a növendéknek a tanítás 
összes nehézségeivel. Ezek tehát azt k ívánják, 
hogy a növendék tanítson mielőtt még egy-
szerű kikérdezést tudna vezetni, mielőtt magát 
a taní tás t elő tudná készíteni. Az ily növen-
dék készül a taní tásra anélkül, hogy a készü-
lés fontosságát érezné, anélkül, hogy tudná, 
mily különböző a gyerekek iskolai tudása, mit 
hozott magával a növendék hazulról, mire hi-
vatkozhatik, mire nem, szóval mielőtt még is-
merné a nehézségeket. Az ily növendék nem 
tudhat ja még, mit jelent az alkalmazkodás. 
Teljes tájékozatlanságában aztán nem csoda, 
ha elveszíti a fejét, és sikertelenségének lát-
tá ra elveszti minden kedvét pályájától . 

Egy másik veszedelmet is re j t magában az 
időelőtti taní tás: a növendék, mivel nem tudja 
okát az osztálytanító el járásának, könnyen szol-
gai utánzójává válik ez utóbbinak; e lsaját í t ja 
a külsőségeket, és emellett elsikkad mindaz, ami 
a dolog lényegéhez tartozik. Ha ellenben a nö-
vendék a tanító el járásának tudja az okát, ha 
felfegyverkezve a kellő elméleti tudással, iga-
zán bele képes tekinteni a tanító műhelyébe, 
kevésbbé van kitéve ennek a veszedelemnek. 

Fontos továbbá még az is, hogy amennyiben 
véleményt mondunk a növendék tanításáról, ne 
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csak bíráljunk, hanem magyarázzunk is. Necsak 
azt mondjuk meg, hogy pl. a taní tás untat ta 
a gyermekeket, hanem fejtsük ki, hogy miért 
untat ta . Mondjuk pl. a következőket: „A maga 
történeti órája egyszerű ismétlés volt és azért 
nem érdekelte a gyermekeket, mert semmi 
ú j a t se tudott belevinni. Űj csoportosításban, 
líj szempontok szerint kellett volna átismételni 
az anyagot, összehasonlításokat tenni, ellen-
téteket kiemelni, jobban kidomborítani az ok 
és okozatot stb." Ugyanezt tegyük, ha anöven-
dékeknek mintataní tás t muta tunk be. Nem 
elég így szólni hozzájuk: „nézzétek mit tudok 
én!" hanem a taní tás t elemeire kell bon-
tani, meg kell adni mindennek az okát és ma-
gyarázatát . Szóval nem szabad elbűvölni a 
növendéket, hanem meg kell értetni vele el-
járásunkat . 

Megfelel-e mindezeknek a követelményeknek 
a gyakorlóiskola mai formájában? Általában 
véve nem. A szükséges reformok a következők: 

A gyakorlóiskolának speciális szervezetű-
nek kell lennie. Meg kell itt lennie valamennyi 
osztálynak, de egy háromosztályos iskolának is 
kell lenni, esetleg egy osztálynak gyengébb 
tehetségűek számára. Legyen i t t még pedagó-
giai szertár, teljes felszerelés bútorban és 
iskolaszerekben. Legyen ez az iskola pedagó-
giai központ, hova maguk a tanítók is fordul-
hatnak tanácsért. 

Legyen a gyakorlóiskola személyzete válo-
gatott. A jelenlegi tanítók valóban nem ren-
delkeznek elég lélektani és neveléstani tudás-
sal arra , hogy igazi segítői legyenek a lélek-
tan tanárának. 

Hogy lehetne erre a tudásra szert tenniök? 
A tanítóképzőintézet neveléstan tanárának, 

előadását is lehetne összefoglaló formában, 
többszörös másolatban rendelkezésükre bocsá-
tani. Ezeket magyarázatokkal is el lehet látni . 
A tananyag beosztását és a fentemlített kér-
déstár összeállítását az ő segítségükkel lehetne 
a képzőben elvégezni és kapcsolatba hozni a 
lélektan és neveléstan nagy kérdéseivel és tör-
vényeivel. 

Ezeknek a tanítóknak persze kettős a fá rad t -
ságuk, feladatuk, felelősségük. Ennek meg-
felelően kellene őket fizetni is. Csak ha ez a 
tanítóság lelkesen és szívesen végzi munkájá t , 
jöhet létre a tanítóképző és a gyakorlóiskola 
közt az az összhang, nelyet a tanítónemzedék 
nevelése feltétlenül megkíván. . 

(Revue Pédagogique 1924 febr. L. Baronet.) 

A vakok egy új abc-je. 
Egy Mayrou nevű francia földbirtokos ú j 

abc-t talált fel a vakok számára, mely egysze-
rűségével és könnyűségével vonja magára 
figyelmünket. 

Van már egy ilyen abc, a Braille-féle, de ez 
meglehetős bonyolult és nagyon nehéz a meg-
tanulása. A háborúban megvakult 3000 f r an -
cia közül csak 300 tudta elsajátítani, bizo-
nyára az intellektuális pályákon levők. 

! A Mayrou-féle abc-t minden előzetes tanul , 
mány nélkül nagyon könnyen meg lehet ta-
nulni. Bal kezében a vak két keresztet tar t , 
mialatt jobb kezével a papiroson ugyanazokat 
a betűket ta lá l ja meg, melyeket a két keresz-
ten. Voltaképen csak háromféle jegyről van 
szó, melyek érintésre nagyon különbözők. 

Ezek az útbaigazításul szolgáló keresztek 
bármilyen helyzetben tar thatók. Az olvasás 
balról jobbra történik. Az abc a következő: 
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Ugyanazzal a jeggyel két betűt jelölünk, 

csakhogy a második betűhöz domború pont is 
járul. 

Az abc-t megfelelő módon lehet kicsinyíteni, 
a rendes betűk nagyságáig is, úgy, hogy a 
vakok számára ír t könyvek nyomtatása is 
meglehetős egyszerűvé válik. 

A számok jelei a következők: 
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(Manuel Général de l 'instruction primaire, 
1924 május 31.) 

HÍREK. 
Tanítás előtt. 

í r t a : Oszoly Jolán, állami tanítónő (Győr). 

Beszélgettünk. A jövő kis tanítónője, meg én. 
— A tej 4000 korona, a kis hús 28.000, a cipő 

ára megfizethetetlen. A nyomorúság a nyakun-
kon és nézd, a gyermekek nem értik meg ezt. 
Az arcukon ott van a rossz táplálkozás öreges 
redője, de azért ugrál-lármáz valamennyi, mi-
helyt csak teheti. Látod ezt? 

— Látom. 
— Engedhet jük ezt? Nézd, én óra előtt elibé-

jük tenném a könyvet. Én számtani leckét ad-
nék nekik. Előkészíteném őket arra , hogy az 
élet nehéz. Nagyon n e h é z . . . 

Édes, kicsi fejecskéje a fiatalságnak, amikor 
a szemek már meglát ják az élet nehézségeit, 
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tegyük most félre a számtani leckéket és adjuk 
meg a gyermeknek azt, ami a gyermeké. 

Nagyon szeretem a csendes osztályt. Szere-
tem, ha a szemekben ott ragyog a kiváncsiság, 
megcsillan a lelkesedés tüze, megjelenik a rész-
vét könnycseppecskéje, de — csak akkor, ha a 
tanító magyaráz. 

Nem, a számtani példák nem a taní tás előtti 
időre valók. Legyünk egy percre lélekben gyer-
mekek és gondoljuk el, annak a kis apróságnak 
egy huzamban négy óráig is kell ügyelnie. Van 
lelkünk elrabolni a tanítás előtti negyedórács-
kát? 

Van bennünk akkor csak egy cseppnyi pszi-
chológiai tudás? Ezzel a kényszerrel elérhet-
jük azt, hogy amikor ügyelni kellene, a gyer-
mek fáradt , figyelni képtelen. Arról nem is 
szólok, hogy a fáradt agyú gyermek átérzi-e 
azokat a szépségeket, amit a tanítója kinál fel 
hófehér lelkének. 

Mikor a hosszas figyeltetést akar ják kiforszi-
rozni, mindig eszembe ju t kezdő tanítónőségem 
szabadkai továbbképző tanfolyama. Annyira 
sokat kaptunk egyszerre, hogy nem tehettem 
róla, de reám az utolsó óra mindig hatástalan 
maradt . Pedig én nem voltam gyermek és én 
ügyelni akar tam nagyon-nagyon. 

Mikor a gyermek belép a tanterembe, ne 
kiabáljon, ne jár jon a padok tetején, ne futká-
rozzon ide-oda. Ez az, amit feltétlenül meg-
kívánok óra előtt. Ebből engedni nem szabad. 
Aztán ha a tanítócsemete megtanul durvaság 
nélkül fegyelmezni, a munkásság jönni fog. 1 

Hanem ehhéz szükséges az okos nevelői tapin-
tat, a mondhatnám szülői szeretet és legalább 
egy icike-picike gyermeklélekbeli iideség. Ha 
ez megvan, akkor a gyermek szépen előszedi a 
könyvecskéjét. Megnézi a táskát, igazán benne 
van-e minden? Nem szökött-e el az olvasmány 
egy éjen át? Megvan-e a toll, a ceruza? 

Ez az igazi munkára való előkészülés és nem 
az óra előtti számtani példa. Vonzó tanítás, ta-
nulásra késztet. Ahol rend is van, ot t megnéz-
hetik óra előtt is, hol is van a legmagyarabb 
folyó? Oda mehetnek szépségeket keresni, ha 
nem biztos a kezük, hogy elutazzanak Rákóczi-
nak, Petőfinek sírjához, a tordai hasadékhoz, 
Mátyás kincses városába, amelyek a szív sze-
rint örökre a miénk. Ez megtörténhetik, ahol 
rend van, ahol a lelket is művelik, mert akkor 
ez lelki vágyódás lesz a tudás után. 

De, hogy még abban a tanítás előtti negyed-
órábaú se szabadjon elmondani, hogy jégvirágos 
lett az ablak; hogy a fehér cica mit csinált, 
hogy a domboldalon kinyílott az ibolya, az már 
nem életre való nevelés. Kissé kínoztatás jel-
lege van. 

Mikor férkőzik akkor a tanító a gyermek 
lelkéhez? Mikor szabad akkor megnyilatkozni 
a gyermek lelkének. Akkor soha se szabad 
kérdezni? Soha se szabad semmit elmondani? 

Csak arra szabad felelni, ami t a tanító kér-
dezni fog? 

Ezek a szabad pereecskék az összekötő híd a 
tanító és gyermek lelke között. Ne gondolja 
a tanító, hogy akkor áll magasan a gyermek 
lelkében, ha őt kérlelhetetlen, szigorú bírónak, 
tudós professzornak látja. A tanító ember is 
legyen, ne képzelje magát földöntúli lénynek. 
A gyermek idealizált embere. Aki szigorú bíró 
ugyan, de igazságos is, ha kell, könyörületes 
is. Aki mindent tud — a gyermek szerint — 
de kérdezni is szabad tőle, beszélni is szabad 
vele, hiszen apával is szabad. Aki nem tolja el 
magától a csepp gyereket, mer t hiszen csak 
taní tani tud — hanem úgy, mint édes, jó 
anyánkhoz, néha-néha hozzásimulni is szabad. 

Ha beszélgetni is, kérdezni is lehet, akkor ez 
a negyedórácska igen-igen gyönyörű lehet. Ak-
kor csengethet az iskolaszolga bácsi odakint. B a j 
is az! Tanulni jó. pihent, üde lélekkel és nan lesz 
holnap is. Iskolatestvérkéi várn i fogják és 
mennyi minden elmondani való lesz holnapig. 
A tanítójának is elmondhatja, hiszen szabad, 
csak leckéjét megtanulja, mer t a tanítója szi-
gorú ám! Összeráncolja a homlokát, büntetni 
is tud, de ha jó gyermeket lát, simogatni is 
tud és mosolyra nyi t ja a j a k á t . . 

Körösi Henrik alapra adományokat 
küldtek: 

8. Finta József Szönyőd, u. p. Győr 10.000 K-t 
9. Karabélyos Ede Ura, u. p. Csenger 100.000 K-t 

10. Eichardt Anfhl rk. tan., Környe 50.000 K- t 
11. Debreczeny Károly áll. tan., Hód-

mezővásárhely 20.000 K-t 
12. Balla Ernő áll. t., Pánd, írói t.-díja 30.000 K-t 

Legutóbbi kimutatásunk 760.000 K-t 
Összesen befolyt eddig: 970.000 K 

azaz kilencszázhetvenezer korona. 

A Néptanítók Lapjáért. 
A devecseri rk. tanítótestület 50.000 (ötvenezer) 

koronát küldött a Néptanítók Lapja előállítási 
költségeire a következő sorok kíséretében: 

Kultilr fölényünket, hogy biztosíthassuk, 
hogy szeretett hazánkat ismét naggyá tehes-
sük, népünket boldoggá tehessük, szükségünk 
van, nem nélkülözhetjük a Néptanítók Lapját. 
Azért küldünk egy csekély összeget, hogy to-
vábbra is útmutatónk maradjon küzdelmünk-
ben. A devecseri rk. tantestület. 

—A „Néptanítók Lapja" előállítási költségeire 
ú jabb adományokat küldöttek: Köles I s tván 
(Verpelét) 18.000 K ; Kedrierszky Miksa Bodva-
szilas (Abaújtorna m.) 3200 koronát. 

M F 7 F T Sbsnz
aríbanleSoi KISS PÁL niáznagvkeresketiő 

L V & J L i á L á l h J L BUDAPEST, VII, Wesselényi-u. 1. (Károly-körút sarok, bazárépület.) 
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— Pápai kitüntetés. Bencze Sándort, Endrőd 
tanítóját, hosszú szolgálata a la t t szerzett érde-
meinek elismeréseül a pápa a Pro Ecclesia et 
Pontifice a rany érdemrenddel tüntette ki. 

— Kiss István kir. tanfelügyelő ünneplése. 
Heves vármegye kir. tanfelügyelősége meleg 
ünneplésben részesítette Kiss István kir. tan-
felügyelőt abból az alkalomból, hogy negyvenöt 
esztendőnél hosszabb munkásság után, s a j á t 
kérelmére, nyugalomba vonult. A hivatal nevé-
ben Rusztek Károly vezető kir. tanfelügyelő 
búcsúzott tőle. Szívhez szóló szavak kíséreté-
ben nyújtot ta át a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter elismerő levelét is. Egy hosszú, mun-
kás élet sikeres fáradozásait éri benne köszö-
net és elismerés. 

Eger és Heves vármegye tanítósága júl ius 
30-án este 100 terítékes lakoma keretében vett 
búcsút Kiss István kir. tanfelügyelőtől. Az első 
felköszöntőt Rusztek Károly kir. vezető tan-
felügyelő mondotta. Utána Kelemen Lajos r. 
kath. elemi isk. igazgató mondott szépen tagolt, 
alapos és Kiss Is tván kir. tanfelügyelőnek szá-
mos érdemét őszintén méltató búcsúköszöntőt. 
Több felszólalás u tán Kiss István egy nemes 
egyszerűséggel elmondott mély átgondolású 
beszéd kíséretében válaszolt az üdvözlésekre. 

— Tizenkétmilliós alapítvány egy főgimná-
zium részére. Csekó Gábor egri prelátus-kano-
nok a cisztercita rend vezetése alatt álló egri 
Szent Bernát főgimnázium tanulói részére, dr. 
Werner Adolfnak zirci apá t tá történt meg-
választása alkalmából, négy címen 12.000,000 
koronás alapítványt tett. 

— Hanisch János halála. Ismét szegényebb 
lett a magyar pedagógia Hanisch János főv. 
c. igazgató, a Keresztény Tanítók Országos 
Egyesülete alapító elnökének várat lan halálá-
val. A régi tanítói gárdának egyik t ipikus 
a lak ja hagyott i t t bennünket, kinek egész éle-
tén végigvonult az önmegtagadás mellett a tü-
relem, a felebaráti szeretet, a fáradtságot nem 
ismerő munkaszeretet. 

Ősi családi tradícióként szállt át Budapest-
Ferencvárosban a kántortanítóság apáról fiúra, 
Hanisch János pá lyá ja iránti rajongó szeretetét 
is a tyjától örökölte. Sohasem volt elégedetlen, 
minden szaván á t visszatükröződött az evan-
géliumi ember mélységes hite, kinek a jká ró l 
még legközvetlenebb környezete sem hallott 
soha mást ócsároló szót. Egyszerű, szűkszavú, 
szerény tanító volt. Tizenöt év előtt megszervezi 

Keresztény Tanítók Országos Egyesületét, 
hol elnökké választják. A csendes, halkszavú 
tanító bölcs mérséklettel, a körülmények hig-
gadt mérlegelésével vezeti az egyesületet. 

A Keresztény Tanítók Országos Egyesületé-
nek nemcsak elnöke, hanem valóságos lelke 
volt. A számtalan koszorú jelezte, hogy hány 

társadalmi egyesületben fej tet t ki a tanítói név-
nek becsületet szerző tevékenységet. Keveset 
szónokolt, igazi cselekvő ember volt. 

Mikor a háború kitört, munkatársa i nagy-
részt a haza védelmére siettek. Dolgozott, küz-
dött, tíz ember helyett. Az utóbbi években visz-
szavonult, de tovább dolgozott, hogy szent Gel-
lért szelleme legyen ú r r á a magyar nevelésügy-
ben. Legkedvesebb helye maradt a tanoncneve-
lés. Minden csütörtök estéjét, minden ellenszol-
gál tatás nélkül az iparosif júság valláserkölcsi 
nevelésének szentelte, miért legszebb jutalma 
volt az i f júság rajongó szeretete. 

Az élete fonala hirtelen megszakadt. Ö is báró 
Ketteler Vilmossal mondotta: Sehol sincs meg-
írva, hogy meg kell öregednünk, az azonban 
meg vagyon írva, amíg napunk tar t , munkál-
kodjunk. Tanítótestvérünk nem öregedett meg, 
de élte utolsó percéig munkálkodott. Reggel még 
a „Veni Sancte"-t orgonálja buzgó szívvel s 
utolsó hattyúdala ez volt a jó édes a tyának: 

Jö j j el á rvák gyámola, 
Jö j j el szivünk orvosa . . . 

A főváros ta,nítósága és Budapest-Ferenc-
város polgárságának, volt taní tványainak nagy 
részvétele mellett temették örök pihenőre ez 
ideális tanítót. A főváros taní tósága nevében 
Urbányi C. József igazgató mondott ravatalánál 
búcsúbeszédet. Nyugodjék békében! 

— Natorp Pál meghalt. Az ú j szoeiábpedagógia 
megalapítója: Natorp Pál augusztus 17-én meg-
halt. Halála a filozófiára, a pedagógiára és a 
tanítóságra egyaránt nagy veszteség. Legköze-
lebb bővebben fogjuk ismertetni Natorp gazdag 
munkásságát. 

— Tompa Mihály szülőháza eladó. A Kassai 
Napló értesülése szerint Tompa Mihály rima-
szombati szülőházát tulajdonosa, Mács István 
Amerikában élő volt vármegyei hajdú, ezer 
dollárért eladásra kínálja. A lap szerint kétsé-
ges, hogy a ház akár a város, aká r a református 
egyház, vagy valamelyik kultúregyesület ke-
zébe kerül, minthogy ezideig csaik magánosok 
érdeklődtek iránta. 

— Szobrot kap a Peleskei nótár ius szerzője. 
A jövő, 1925. évben, október 16-án lesz kétszáz 
éve, hogy gróf Gvadányi József lovasgenerális, 
a X V I I . század jeles írója, aki a .Peleskei nótá-
r ius" ntazásairól í r t víg époszával tette ismertté 
nevét, a borsodmegyei Rudabányán megszüle-
tett. Az évforduló alkalmából a Borsodbányai 
Társula t áldozatkészégéből ércszobrot fognak 
felállítani a rudabányai vasérctelepen. 

— Októbertől kezdve egységes a Gergely- m 
az ortodox naptár . A görögkeleti román püs-
pökök egyeteme elkészült az ú j orthodox naptá*-
összeállításával, m á r át is nyúj to t ta a nagy-
szebeni metropolitának, úgyhogy az a vonat-
kozó eneiklikával együtt már legközelebb 
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megjelenik a hivatalos egyházi Telegraful 
Roman-ha.n. Ezzel a régóta húzódó naptáregye-
sítés kérdése elintéződött. Az ú j naptár szerint, 
amely ez év októberében lép életbe, a görög-
keleti egyházi dátumok megegyeznek a Ger-
gely-féle naptárral és az ünnepek is összeesnek, 
kivéve mégis a húsvétot és pünkösdöt. Utóbbiak 
egyesítését ugyanis a r r a a naptárreformra bíz-
zák, amely néhány éven belül úgyis az egész 
világra érvényes egységes naptár t fogja szabá-
lyozni. 

— Három ú j tanyai iskola. Kecskemétről je-
lentik: A kecskeméti határban Ágasegyháza, 
Köncsög és Nagybugac pusztákon befejezték 
az elemi iskolák építését. A három iskola az ú j 
tanévre már a rendes időben megnyíl ik 

— Tanítócsalád. Az egyik legszebb, de egy-
út tal legtövisesebb pálya a tanítói. Oktatni, 
nevelni és érte ju ta lmat nem várni , a legszebb 
önfeláldozás és így méltán illeti elismerés azt 
a családot, aki erre a pályára lépett. A napok-
ban választották meg Vértesacsán Sille Mária 
oki. tanítónőt. A családban öt tanító van. 
Édesatyja isztiméri nyugalmazott igazgató 
kántortanító. Bátyja , nénje Isztiméren tanító, 
legidősebb bátyja a fővárosban elemi iskolai 
igazgató. 

— Halálozások. A Nagykőrösi Községi Ta-
nítótestület mély megilletődéssel és fájdalmas 
szívvel jelenti, hogy szeretett kar társa Kiss 
Lajos Pótharaszt pusztai tanító életének 62-ik, 
tanítói működésének 39-ik évében, hosszas szen-
vedés után csendesen elhunyt aug. 20-án. — 
Füzesi János rk. kántor, igazgató tanító éle-
tének 62-ik, házasságának 38-ik és buzgó nép-
tanítói működésének 42-ik évében f. évi szep-
tember 9-én meghalt. 

— Színielőadás egy tanyai iskolában. Igen 
kedves, szép színielőadást mutattak be a ceg-
lédi tanyák leányai, legényei szeptember 7-én a 
zödhálom-tanyai iskolában. Gvadányi Peleskci 
nótáriusa került színre a szereplők által épített 
színpadon. A betanítás és rendezés fáradságos 
munkájá t a lakosság népszerű tanítói: Zsáko-
vics Ferenc és Zs.-né Fribort Emilia állami ta-
nítók végezték lelkes jó szívvel, a nép iránti 
meleg szeretettel. A nagy iskolaterem szűk volt 
a nagyszámmal megjelent nézők befogadására. 
El jöt t a sok kilométeres körzetből a tanyák népe 
g látható örömmel gyönyörködött fiának, leá-
nyának szép játékában. 

A belépődíjakból majdnem i millió korona 
folyt be, minden állítás ellenére ékesebben bizo-
nyítva a föld népének a kultúra, a népiskola 
iránti szeretetét, áldozatkészségét. Szívesen ál-
doz e nép a közre, csak meg kell találni a szí-
véhez vezető utat és nem szabad sajnálni a fá-
radságot, a kitartó munkát. Szívesebben megy 
korcsma helyett az iskolába, minek legékesebb 
bizonyítéka az is, hogy a zöldhalmi színielőadás 
után reggelig tartó tánc volt az iskola udvarán 
s a szép, lelket gyönyörködtető mulatságon az 
alkoholnak még híre sem volt. Sok lelkes, a 
néppel cgyüttérző, dolgozó néptanítót az Alföld 
elhagyatott magyarságának. 

Egyesületi élet. 
Az 1925. évi gyermeknaptár. Az Országos Ál-

latvédő Egyesület ú j gyermeknaptára most je-
lent meg. Szerkesztette Fodor Árpád tanár , a 
rajzait készítette Vezényi Elemér, i f júság i írói 
pedig leginkább a tanszemélyzet tagjai . A nap-
tár ez az évfolyama is megfelel minden ilyen 
kiadmánynál támasztható követelménynek, el-
sősorban a pedagógiai célnak. A nap tá r árát 
a körülményekhez képest 2500 K-ra kellett fel-
emelni minden megrendelt 10 példány után 1 
ingyenpéldány jár; a pénz előzetes beküldése 
mellett postán frankó küldetik, vagy IX., 
Ernő-utca 11—13. szám alat t 8-tól 2 óráig át-
vehető. 

A Tolnamegyei Ált. Tanítócgylet folyó évi 
október hó 2-án d. e. fél 11 órakor Bonyhádon 
tar t ja évi rendes közgyűlését. 

A Gazdasági Szaktanítók Országos Egyesülete 
1924 szeptember 8-án Budapesten évnegyedi 
választmányi ülését tartot ta. A választmányi 
ülésen az újonnan választott elnök, Farkas 
Gyula békési igazgató-szaktanító elnökölt. A 
megnyitó u tán az elnöki előterjesztés hosszabb 
vitát idézett elő az Egyesület tankönyvpályá-
zatára beküldött pálymunkák sorsa. A választ-
mány ezen munkákat bírálat végett a debreceni 
és a kiskúnhalasi gazdasági népiskolák tan-
testületének adta ki. 

Ezután a választmányi ülés majd egész idejét 
a Gazdasági Szaktanítók Országos Egyesületé-
nek a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz 
intézett fel i rat tárgyalása foglalta el. A felirat-
ban az Egyesület a gazdasági népoktatási tör-
vény megalkotását kéri. Első sorban a gazda-
sági népiskolák részére a továbbképző iskolák-
tól külön törvényt kér. Indokolja ezt a két 
iskolatípus külön szervezési előfeltétele, a szer-
vezés kötelezettsége, a gyakorlati terület, a fel-
szerelés, vagyonkezelés, felügyelet, stb. külön-
bözőségeivel. A tankötelesek beiskolázására 
nézve a beiskolázási törvény szigorú hatósági 
végrehajtása és több kisebb módosítás tárgyá-
ban terjeszti elő kívánságát. Az oktatás tekin-
tetében a mindennapi három évi kötelező okta-
tást kér, átmenetileg azonban csak a téli hóna-
pokban történő intenzívebb tanítást javasolja. 

A gazdasági szaktanítóképzésnek főiskolai 
rangra emelése mellett tör lándzsát oly módon, 
valamelyik működő gazdasági akadémia szer-
vezt.essék át gazdasági szaktanítóképzővé. Indo-
kolja ezt az okleveles gazdatisztek túlproduk-
ciójával. A gazdasági szaktanítói s tátusban a 
jelenleg fennálló kisebb fizetések a többiekkel 
egyenlőkké tétessenek. A szaktanítói fizetések 
megállapításánál és rendezésénél a szakképesí-
tés mindig figyelembe vétessék. 

Több kisebb egyesületi ügy elintézése után 
az újonnan választott tisztikar ezen kívánságai t 
küldöttségileg dr. Petri Pá l ál lamtitkár és dr. 
Huszka Jenő miniszteri tanácsosnál tisztelgés 
keretében í rásban is átnyújtot ta . 
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Irodalom. 
Dr. Montessori nevelési rendszere és módszere. 

Ismerteti: Bairdócz Pál szfőv. iskolalátogató 
főigazgató. 

A mű klasszikus tömörséggel ismerteti 
dr. Montessori nevelési rendszerét az önneve-
lés, — az önművelés kettős céljával: biológiai 
és szociális szempontokból, főképen az indivi-
duális nevelés legtökéletesebb kifejlesztésére 
való törekvéssel. Az ismertető kiemeli, hogy a 
gyermek fejlődése iránt ma egyaránt érdeklő-
dik: az orvos, pszichológus, pedagógus, — dc 
mindegyik más-más nézőpontokból tekinti azt. 
Montessori egyesíti magában mind a három-
nak tudását, kitartását , lelkesedését, alkotó és 
találékony géniuszát. 

Dr. Montessori rendszerét: egyszerűség, rö-
vidség, tárgyilagosság jellemzi. A formák meg-
figyelésére, az érzékek és az értelem fejlesztésére 
vonatkozó módszeres eljárások ismertetésével 
kapcsolatosan a használatos eszközöket ábrák 
szemléltetik, valamint az írás-olvasás-számolás 
eszközeit is. Beámutatás történik az izmok fej-
lesztésének élettani alapon való fontosságára 
és az örök természetnek a legkisebb kortól 
kezdődő nagy szerepére is. 

Az ismertető egy pár külföldi kritika vázo-
lása után megállapítja, hogy dr. Montessori 
rendszerét a magyar pedagógia körében is igen 
szerencsésen lehet értékesíteni nemcsak a kis-
dednevelő intézetekben, hanem úgy a kisegítő, 
mint az elemi iskolák alsóbb osztályaiban is. A 
rendszer elterjedésének megismerése a lapján . 
lát juk dr. Montessori legnagyobb győzelmét; 
az egész világon követőkre, sőt apostolokra 
talált, akik nemcsak megértik, hanem át is ér-
zik annak fontosságát, nagy horderejét és a 
módját is tudják, hogy miként kell átvinni, át-
adni a kultúrát, a nevelés eredményeit, a 
nevelés értékes eljárásait a család körébe, 
a gyermek otthonába is. Igazolva látjuk 
azt is, hogy a felnőttekre való reáha-
tást is biztosítja, kiváltja a nevelő tudatos, 
módszeres eljárása. E művecske átolvasása 
után megállapíthatjuk, hogy dr. Montessorit, 
aki a nevelő-oktatás módszerének tökéletesíté-
seért és az emberiség haladásáért olyan érté-
kes és szép eredményeket ér t el — a legnagyobb 
elismerés illeti meg. A könyvhöz dr. Fináczy 
Ernő írt előszót. A 21 ábrával illusztrált, 48 ol-
dalas, szép kiállítású könyv a székesfőváros 
házinyomdájából került ki. 

Képes Kis Lap. Alig fél éve jelenik meg Ha-
vas István szerkesztésében a Képes Kis Lap, 
máris az elemi iskolás gyermekek legkedvesebb, 
legolvasottabb lapjává küzdötte fel magát . 
Gyermeklapjainknak ugyanis az a lényeges hi-
bájuk, hogy a gyermek lelkét, szellemi érettsé-
gét egyáltalán nem, vagy alig ismerő írók 
í r ják , akik ha munkájuknak legjobb termékét 
is nyújtják, nem tudnak annyira a gyermek 
lelkéhez férkőzni s oly nevelő hatást elérni, mint 
azok, akik hivatásuknál fogva gyermekek neve-

lésével és oktatásával foglalkoznak. A Képes 
Kis Lap varázsa abban rejlik, hogy írói mind 
tanítóemberek, s így ismerik a gyermeket, s, 
amit írnak, abban nemcsak a szépre, az iro-
dalmi értékre törekednek, de a gyermek lelké-
hez igyekezne lsjutni s a széppel együtt nevelni, 
oktatni is akarják őket. A mese ú t j á n való 
nevelő-oktatásuknál a r r a is törekednek, hogy 
írásuk maradandó nyomot hagyjon a gyermek 
lelkében s cselekedetére befolyással legyen s a 
jó, a szép, a nemes tet t szokásukká váljon. 
Ezért emelkedik értékben a Képes Kis Lap 
napról-napra. Írói mind tanítók, írásaik iro-
dalmi szépségük és kiválóságuk mellett mind 
maradandóan nevelik és oktatják a gyer-
mekeket. Ha a legutóbbi, szeptember 1-i számát 
lapozzuk át a Képes Kis Lopnak, megértjük 
azonnal, hogy szülő és gyermek miért ragasz-
kodik, miért várja türelmetlenül a kiváló gyer-
meklapot. Móra István Mese, mese — igaz volt 
című meséje egy irodalmi gyöngyszem, nem is 
említve nagyszerű magyarságát. Havas István, 
Finta Sándor, s Márton gazda csengő-bongó ver 
seit a gyermeksereg hamarosan szavalgatni 
fogja szülőknek, rokonoknak. Tárnái István, 
Bodonyi Nándor, Fodor Pál, i f j . Jámbor Lajos, 
Labanc Ida kedves meséi közül nem is tudjuk, 
melyiket emeljük ki különösképen, hogy íróikat 
meg ne sértsük, mert munkájuk kiválósága 
miatt nehéz közöttük különbséget tenni. Ebben 
a számban kezdi meg Botond Bihály kedves 
húmorral megírt Állatkerti Albumát, amelyben 
a budapesti Állatkert nevezetesebb állatait szó-
laltatja meg intervjú keretében. Már az első 
közlemény után bizonyára legkedvesebb olvas-
mánya lesz Botond Bihály írása a gyermek-
seregnek. 

Az iskolaév kezdetével felhívjuk a tanítóság 
figyelmét a tanítók által kiadott és szerkesztett 
legjobb magyar gyermeklapra. Kérjenek a 
kiadóhivataltól (VIII, Üllői-út 4. sz.) mutatvány-
számot, ismerjék meg maguk is a lap kiváló-
ságát, páratlan nevelő és oktató irányát . (m) 

„Én egy meg nem kérdett akarat vagyok." 
Versek. I r t a : Éltető Lajos. A kis könyv min-
denik sora nemes és ünnepélyes hangon szót 
hozzánk s azokból vagy a hazaszeretet per-
zselő heve sugárzik felénk, vagy pedig a ha-
záját vesztett székely dacos, elszánt nekibúsu-
lása tör ki panaszkodva. Éltető költeményei-
nél az érzés őszinteségén kívül a magyarság 
jövőjébe vetett erős, nagy hit a legmegkapóbb 
vonás. Eszméi tiszták, színei gazdagok, célja 
a lelkesítés. Költeményeinek szerkezete hibát-
lan, nyelvezete kifejező, magyaros. A versek 
tar talma csaknem magával ragadja az olva-
sót, ami egymaga is tanúságot tesz a szerző 
költői kvalitásáról. (b. k.) 

Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy Hazában, 
Hiszek egy isteni örök Igazságban, 
Hiszek Magyarország föltámadásában. 
Amen. 
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Ismeretterjesztő. 
Az oktató-film.* 

Irta: Körösi Henrik. 

Abból az alkalomból, hogy a mozgófénykép 
a jövő esztendőben fogja feltalálásának hax1-
mincóves fordulóját ünnepelni, a napi és szak-
sajtó sokat foglalkozik azokkal az igen beszé-
des számokkal, amelyek a film példátlanul 
gyors elterjedését és nagy gazdasági jelentő-
ségét igazolják. Nem kevésbbé érdekes azonban 
az a kérdés, vájjon mily jelentőségre, mily fel-
sőbbrendűségre tudott a film kulturális szem-
pontból szert tenni, milyen hasznos murikása 
lett a mozgófénykép az oktatás, a népművelés, 
6Őt a népjólét ügyének. 

A kultúrfilm már az egész művelt vi lág 
figyelmét magára vonta s hatalmas irodalom 
segíti világhódító út ján. A kultúrfilmügy 
nagyszerű fejlődéséből világosan látható, hogy 
a film megszűnt immár csupán egyszerű iizlet 
lenni, közügy lett, sőt olyannyira nemzetközi 
jelentőségűvé nőtte ki magát, hogy nemrégi-
ben a népszövetségnek a szellemi együttműkö-
dés ápolására kiküldött bizottsága is foglalko-
zott a filmkérdéssel és a következő határozatot 
hozta: 

„A bizottság abban a véleményben van, hogy 
az oktatásügy fejlődése nagymértékben függ 
az ismeretközlés modern eszközeinek mennél 
általánosabb alkalmazásától, amelyek sorában 
a leghatásosabbak egyike a mozgókép. A bi-
zottság úgy véli továbbá, hogy tekintettel a r ra 
a nagy hatásra, mellyel a mozgókép az ember 
azcllemére van, különös figyelmet érdemel e 
művészet fejlődésének kérdése, természetesen 
annyira, amennyire annak a tudománnyal és 
az oktatásüggyel érintkezési pontjai vannak. 
Emlékeztet a bizottság arra, hogy egy már 
előbbi határozataival elismeréssel üdvözölte a 
svájci diákságnak a tudományos, valamint a 
tulajdonképeni oktatófilmmel kapcsolatos tö-
rekvéseit és felkéri a svájci diákságot, hogy 
dolgozzon ki egy teljes kimerítő tervezetet az 
„egyetemi filmoktatás nemzetközi bizottságá-
nak" létesítésére vonatkozóan." 

Egy másik, az oktatófilm-ügy szempontjából 
igen jelentős esemény az a londoni iskolaügyi 
konferencia, melyen a brit birodalom és a do-
miniumok összes oktatásügyi miniszterei részt-
vettek és amelyen azokat a teendőket határoz-
ták el, amelyek az oktatófilm-ügynek az egész 
angol világbirodalomban való nagyszabású ki-
építéséhez szükségesek. 

Németország is rendez sűrűn az utóbbi évek-
ben nagygyűléseket, kongresszusokat, filmhete-
ket, amelyeken módot nyú j t az arra hivatot-
taknak, hogy a kultúrfilm-ügy ápolásával és 
fejlesztésével kapcsolatos gondolataikat kifejt-
hessék és nézeteiket kicserélhessék. 

Külföldön azonban nemcsak elméleti, de 

* Ezt a cikket a Budapesti Hirlap 1924 szept. 6 i szá-
mából vettük át. 

gyakorlati téren is nagyjelentőségű munka 
folyik úgy a kultúrfilmek előállítása terén, 
mint azok céltudatos, következetes felhaszná-
lása érdekében. 

Igen jellegzetes, hogy igen súlyos gazdasági 
viszonyainak ellenére, Németországban a kul-
túrfilm-ügy az állam igen messzemenő erkölcsi, 
sőt a kultúrfilm bemutatások számára nyújtot t 
fényűzési és egyéb adókönnyítések révén 
anyagi támogatásban is részesül. 

Azonban, mint a filmipar terén általában, 
a kultúrfilm körül is Amerika jár legelői. Az 
Egyesült-Államok iskoláinak ezrei vannak fel-
szerelve oktatófilmbemutatások céljaira szol-
gáló vetítőberendezésekkel és igen gazdag ok-
tatófilmarchivumok állanak rendelkezésre: Szi-
gorúan az oktatás cél ját szolgáló íilmbemuta-
tásokon kívül azonban az iskolaigazgatók az 
i f júság számára dálutánonként igen csekély be-
lépődíj mellett szórakoztató filmelőadásokat is 
rendeznek, amelyeken történelmi és más tanul-
ságos szórakozást nyú j tó filmeket mutat-
nak be. 

lift n fej let t az oktatófilm-ügy Svédország-
ban. Ez a viszonylag kicsiny ország a kultúr-
film-ügy terén sokkal többet tett, mint számos 
nagyhatalom. Mindenekelőtt a vi lághírű svéd 
Svenska filmgyár készítményeiből hatalmas 
oktató-, ismeretterjesztő- és tudománynépsze-
rűsítő-filmkészletek állanak a svédországi tan-
intézetek rendelkezésére, amelyekben a föld-
rajz, természetrajz, természettan, történelem, 
biológia és egyéb tantárgyak is gazdagon van-
nak képviselve. A kultúrfilmelőadások Svéd-
országban is mentesek minden vigalmi és for-
galmi adó alól, sőt számos svéd község a ren-
des mozgószínházaktól befolyó vigalmi adóból 
anyagilag támogatja az oktató- és egyéb kul-
túrfilmelődásokat. Pompás szerephez jutot t a 
kultúrfilm a pályaválasztás, a sportpropa-
ganda és a testgyakorlásra-oktatás, valamint a 
cserkészmozgalom terén, de kongregációkban, 
a keresztényszocialista szakszervezetekben, sőt 
a svéd templomokban is szives fogadtatásra 
talált. 

A felsorolt országokon kívül a világ minden 
részéről szüntelenül érkeznek hírek, amelyek 
újabb és ú jabb oktatófilmek, szenzációs tudo-
mányos felvételek és színvonalas tudomány-
népszerűsítő filmek elkészüléséről számolnak be. 

Párizsból arról adnak hírt , hogy lehetővé vált 
a belső szervek és így a szív működésének tö-
kéletes filmre vitele ugyanakkor, amidőn 
Amerikából azt a hírt röpítik világgá, hogy 
sikerült a beteg iáksejtek aggressziv, pusztító 
munkájáról filmfelvételt készíteni. Különben a 
müncheni egyetemi klinika főorvosai is dol-
goznak egy nagyszabású orvosi filmen, amely-
nek főcélja a rákbetegség gyors felismerését 
előmozdítani és a betegség keletkezését, okait, 
ismertető jeleit, a védekezés lehetőségét és a 
gyógyulás módozatait ismertetni. 

Ausztráliában mintegy két évvel ezelőtt a 
napfogyatkozásról készült filmfelvétel, amely 
az Einstein-teóriát is igazolta. Angliában a 
minapában a Marsnak a földhöz való közeledé-
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sét filmesítették meg. Egy osztrák filmgyár a 
luxorí királysírokhoz, a piramisokhoz ós a Sza-
harába küldte el operatőrjeit , Forges Leit an-
gol őrnagy hosszabb keletázsiai ú t r a ment Lon-
donból, Mount-Everestre, Amerikába, Afr ika 
ismeretlen vidékeire, Németországból Dél-
Amerikába indultak expedíciók, amelyek még 
eddig meg nem filmesített vidékekről és né-
pekről szándékoznak tudományos értékű fel-
vételeket készíteni. Olaszországban filmen mu-
ta t j ák be az E tna kitörését. Csehszlovákiában 
a 30 éves háborúról készül egy nagyszabású 
históriai film. Csehszlovákiában különben tíz 
mezőgazdasági tanintézetnek mozgóképvetítő-
berendezéssel való felszerelését határozták el. 
Svá jc egyebek között technikai filmek előállí-
tásán buzgólkodik. 

A Niebelung-tetralogiá-nak, Goethe Wer-
ther-jének, az Elveszett paradicsom-nak meg-
filmesítése után Németországban egy nagy-
szabású öt felvonásos Luther-filmet készítettek 
és a Kant-jubileum alkalmából K a n t és a régi 
Königsberg városának életét is filmre vitték. 

A film kultúrterjesztő m u n k á j á t becsülte 
meg Klebelsberg Kunó gróf miniszter, amikor 
újabb keletű rendeletével hozzájárul t ahhoz, 
hogy az összes állami középfokú tanintézetek 
ifjúsága részére minden iskolai évben 6, leg-
feljebb 8 kötelező filmelőadás tartassék. 

Ez a modern tanítási eszköz bizonyos tár -
gyak tanításában valóságos forradalmat je-
lent. A mai iskola ugyanis egy csomó többé-
kevésbbé elhasznált, rosszul működő tudomá-
nyos eszköz segítségével demonstrálja a ké-
mia és fizika törvényeit. Az oktató film beveze-
tése után eldobhatjuk ezeket a „tudományos" 
berendezéseket és a polcon lévő szerszámokat. 
„A tanulás folyamán előforduló tüneményeket 
és kísérleteket egyszer kell csak bemutatni a 
felvevő mozigép előtt. Ez elég lesz egyszer és 
mindenkorra. A legjobb, a legügyesebb előadó 
ha j tha t j a végre —- a legjobb eszközökkel, leg-
kedvezőbb világításban, az aprólékos, szubtilis 
dolgok tetszés szerint nagyítható és más oldal-
ról megvilágítható; ami nagyon komplikált, a 
leglassúbb tempóban mutatható be egy kilo-
méternyi, vagy egy méternyi távolságból; az 
illető tanítónak nincs egyéb dolga, mint öt 
percet a kívánt film kikészítésére és tíz percet 
a hozzátartozó magyarázat átnézésére szánni 
és máris pergetheti, magyarázat ta l kísérheti 
a filmet, kérdezheti a tanulókat a látottakról, 
ellenőrizheti, megértették-e, esetleg bemutat ja 
még egyszer, az tán előszedheti mindazt a képet 
és jegyzetet amire szüksége van, hogy meg-
rögzítse a bemutatot takat az osztály elméjé-
ben. Micsoda különbség van e között és a régi 
metódus között." (H. G. Wells.) 

Nagyon helyesen mondja, t ehá t a kultusz-
miniszter az iskolai hatóságokhoz intézett kör-
rendeletében, hogy a filmnek, mint oktató és 
nevelő eszköznek, az iskola keretei közé való 
beillesztése jelentékeny módon fogjai előmozdí-
tani a nevelés és oktatás ügyét, amelynek mi-
nél tökéletesebb fokra való emelése fontos pe-
dagógiai és nemzeti érdekünk. 

Tanítók tanácsadója. 
Az élelmes tanítónő. 

A gazdasági ismétlő iskola tanítónője kihir-
dette a fa luban, hogy méltányos áron meg-
veszi a lefosztott tollnak a vastagabb szárát s 
az elhasznált tollseprűket és hogy szombaton 
délután hozzák el az asszonyok az iskolába, ki-
fizeti az á rá t . 

Egy csomó asszony verődött össze, ócska 
tollseprűket szorongatva a markukban, vagy a 
karjukon függő kosárban helyezve el a lefosz-
tott tollszárakat. Mikor az iskola udvarára ér-
tek, akkor ha j to t ta be a tanítónő libáit Erzsi, 
a kis á rva libapásztor-leány, s a libák a meg-
szokott l ibasorban tódultak az udvarra , nagy 
gágogást víve véghez a megérkezés örömére. 

Valamennyi tiszta hófehér, jól fej let t állat 
volt, élénkségük elárulta, hogy egészségesek s 
az asszonyok alig győzték dicsérettel, hogy mi-
lyen nagyok, fejlettek. 

Éppen erre a szavakra jö t t ki az a j tón az alig 
pár esztendeje férjhez ment fiatal tanítónő, mi-
kor az öreg Erzsók néni e szavakat mondta: 

— Bizony, lelkeim, ezek szebbek, mint a 
mieink, nagyobbak, testesebbek, de talán eze-
ket nem is melleszti a tanítóné ténsasszony? 

— Dehogy nem, Erzsók néni —, szólt a 
tanítóné, fogadva a köszöntéseket. Még csak 
szeptember végén vagyunk, de már négyszer 
voltak ezek megmellesztve s már ú j r a kinőtt 
a tollúk, de ezeket már meghagyom, a késői 
mellesztést elengedem, mer t könnyen megfáz-
hatnak. Egyre-másra mindegyik öreg ludam a 
négy mellesztésre V« kiló tollat és 40 gramm 
pelyhet ado t t s nálam ez képezi a lúdtar tásnak 
a legbiztosabb jövedelmét. A fiatalokat csak 
kétszer mellesztem s ezek felényi tollhasznot, 
hoztak. 

— J a j lelkem, tekintetes asszonykám, aztán 
hogy csinálja, hogy el nem gyengülnek ilyen 
sok mellesztésre és a szárnyuk sem húzódik 
utánuk a földön, mint a mieinké? Talán bizony 
valami babonát tanult; ugyan tanítson meg rá 
minket is. 

— Nincs abban Erzsók néni semmi babona, 
hanem a r r a vigyázok, hogy akkor mellesztem 
a ludakat, mikor a tollúk érett, s csak annyit 
tépek ki belőlük, amennyi t kell. Akkor se te 
nem romlanak, se a szárnyukat nem húsmk 
maguk u tán . 

— Én az áprilisi keltésű libákat csak juním* 
és "Szeptemberben mellesztem, az öregeket má-
justól októberig minden öt hétben, de v i g y á z ^ 
csinálom a mellesztést, nem kínozom az álla 
tokát, csak annyi tollúkat tépem ki, amennyi 
könnyű húzósra kijön, s csak onnét, ahol kel. 

— Először is, mikor m á r gondolom, hogy el-
jött a mellesztés ideje, kihúzok a ludaim hasáu 
lévő tollakból egynéhányat, s ha azok könnyen 
kijönek, amellett a végük korpás és száraz a 
tövük, akkor tudom, hogy itt az ideje a mel-
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lesztésnek. Akkor a ludaknak a mellesztés nem 
fáj , se az egészségükben kárt nem teszek a ki-
huzogatással. A tollak közül csak azokat tépem 
ki, amelyeknek a kitépése nagyobb erőbe nem 
kerül, vagyis amelyik már gyenge húzásra is 
kijön. Csak a mell-, alsó nyak- és kastollakat 
ri tkítom ki, továbbá a háttollait. Az evező- és 
farktollakat meghagyom s a szárnyak alattia-
kat sem tépem ki, hogy legyen a szárnyat mi-
nek tartani. 

— Az éretlen tollakat nem tépem ki. Ezt 
arról ismerem meg, hogy az könnyű búzásra 
nem jön ki a tokjából, s az ilyennek a tollvége, 
a tokja még véres és ez könnyen el is romlik, 
mert bele esik a moly, meg egy apró, szemmel 
nem látható gomba és tönkreteszi. Ezeknek a 
kitépését a ludak megsínylik, mert sok vért 
vesztenek, nehezen javulnak fel s így elvesz-
tek 1—2 mellesztést, ami nagy kár. 

— Bizony úgy, kedves lelkeim, így csinálom 
én ezt s a mellesztés ily módon több jövedel-
met hoz, mintha éretlenül szedném el a szár-
nyasok tollát és emellett ez nem állatkínzás, a 
ludaim szebben fejlődnek, amint ezt maguk is 
lá that ják. 

— A kitépett tollat szétválogatom, vászon-
zacskóban napos, levegős padláson szárítás vé-
gett fölaggatom s hogy a moly beléjük ne 
essék, teszek közé néhány darab száraz pap-
rika-hiivelyt, ennek a szaga á t j á r j a a tollat s 
nem bánt ja a moly. 

— Külön rakom a pelyhet, külön a fark- és 
szárnytollakat — a leölés után — s mikor le-
fosztjuk is, külön zsákokba teszem s így adom 
el, de természetesen csak a felesleget, mert a 
többit már a két kis kosztos leányaimnak gyűj-
tögetem. Az igazat megvallva, nekik lúdtoll 
nem jut, mert azért többet kapok s leányaim 
részére a kacsatollat tar tom meg. 

— Micsoda, hiszen a kacsatoll nemjó ágytoll-
nak, annak erős szaga van, aztán összekunko-
rodik, összecsomósodik, — szólt közbe Ka-
szásné. 

— Annak is megvan a maga orvossága, Ka-
szásné asszonyom, szívesen megtanítom magu-
kat a r r a is, hogy mit kell a kacsatollal tenni, 
hogy szaga se legyen és ne göngyölődjék össze. 

— Mikor már jó csomó kacsatollam kerül 
össze, forró vízzel gyenge lúgot csinálok, belé-
keverek egy kevés oltatlan meszet, összekeve-
rem, belédobom a tollat s párszor ebben kifő-
zöm. Minden iózés után kihalászom a vízből 
egy r i tka kis vesszőkosárral vagy kis szitával, 
tiszta vízben kimosom s aztán szitára téve, a 
napon vagy a kályhán, többszöri megforgatás 
után, megszárítom. Akkor a toll olyan lesz, 
mint a libatoll, nem lesz annak semmi szaga, 
•e össze nem kunkorodik • elsőosztályú ágy-
tollá válik. 

— Ezt azonban csak házi szükségletre hasz-
nálom, mert az eladásra szánt toilnak nyers-

nek kell lennie, mert csakis így veszik s így, 
ha ezt eladnám, megcsalnám a vevőimet, ezt 
pedig a világért sem teszem, mert nem aka-
rom a ' j ó hírnevemet elrontani, sem pedig a 
lelkiismeretemet csalással terhelni. 
— Hát kérem alásan ez a sok ócska tollseprő, 
meg fosztonka mire való a tekintetes asszony-
nak? 

— Ezekből kitépem a tollat, levágom olyanra, 
hogy csak a vastag, üres vége marad jon meg, 
vastagság szerint összeválogatom. Szellős, szá-
raz, napos helyen tar togatom s mikor már sok 
van belőle, beszállítom a városba, vagy felkül-
döm Budapestre a gyárosnak. Az u rak ugyanis 
újabban a szivart tollas végű papirszopókából 
szívják és ilyen szopókavégnek használják fel 
a lúdtollnak a vastag, üres végét. Nem sokat 
adnak ugyan érte, de ez is valami. 

— Éppen ezért én a lúd szárnyát nem is 
használom tollseprűnek, hanem a levágott 
felső részét fonallal összfonom, abból csinálok 
kis tollseprűket, azzal kenem ki a tepsit, ha 
kell; a tövét pedig a szopókakészítőnek adom 
el, aki azonban csak nagyban vásárol, csak ha 
legalább 10 kilogrammot küldök belőle egy-
szerre. 

— Ha nagyon szép farktollak kerülnek össze 
a libák és pulykák levágása után, azokat szin-
tén összeszedem, gondosan vászonszalaggal 
összkötöm és ha összeszedek vagy öt kilóra 
valót, azt eladom az úriasszonyok részére dol-
gozó kalapdiszítést csináló gyárnak. Ot t befes-
tik olyan színűre, aminőre szükségük van s 
díszítik vele az úriasszonyok kalapját. í g y az-
tán, ha nem csordul: csöppen, és ezért is szép 
pénzt kapok. 

— Azt mondja esiak, lelkem ténsasszonykám, 
hol tanulta maga ezeket, mer t látom, maga két-
annyit é r t ehhez, mint mink. 

— Az iskolában tanultuk a baromfitenyész-
tést, mikor tanítónőknek képeztek ki bennün-
ket s én szívesen hallgattam tapasztalt, öreg 
tanítónőmnek az oktatását és most veszem 
hasznát. Ped ig akkor sokszor megmosolyogtuk 
a fontoskodását, mert éretlen ésszel nem gon-
doltunk a r ra , hogy valaha hasznunk is lehet 
még belőle. 

— Még a tyúktollnak is hasznát tudom venni. 
Abból csinálok tollseprűt, kotlósfészket bélelek 
vele s így az sem vész kábra . Én nem hagyha-
tok a leányaimra vagyont, mert a tanítónői 
fizetésből bizony bajos valamit félretenni, de 
megtanítom a dologra, élelmességre, takarékos-
ságra, az lesz a hozományuk s nekem is szám-
talanszor azt mondta a boldogult édesanyám: 
„Kaparj kur ta , neked is lesz". 

— No csak az már igaz, hogy most többet 
tud a csirke a tyúknál, — szólt Kaszásné asz 
szony, — mer t többre tan í t ják . Hanem i t t van-
nak a tollseprűk, nzívesen it t hagyjuk a fosz-
tonkákkal együt t a jó taní tás fejében. 

— Csakhogy én azokat csak pénzért fogadom 
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ám el, — felelt a tanítóné — a jó tanítás lesz a 
ráadás. 

Ezzel sorba kifizetve a tollseprűk és foszton-
kák árá t s haza indultak az asszonyok, még 
azután is azt emlegetve: 

— Ügyes asszony, dolgos asszony, nem kell 
ezt félteni, megél ez a jég hátán is. 

— De nem is találod ezt soha dolog nélkül. 
Ég ennek a keze a la t t a munka és bár cselédet 
sem tart , olyan rendben t a r t j a a házat, udvart , 
meg a gyerekeit is, hogy sokszor magam meg-
bámulom, — tette hozzá Borcsa néni, a tör-
vénybíró felesége. 

— Azt meg kell adni, hogy derék egy asz-
szony s olyan szíves beszédje van, hogy el nem 
únnám hallgatni a k á r estig. 

— Amellett mindenhez ért . Nemrég elmen-
tem az iskola előtt, há t hegedülést hallok. Már 
csak megnézem, ki hegedül odabenn? Be-
nézek az ablakon, hát a tanítóné hegedül s így 
taní t ja a gyerekeket énekelni. De halljátok, 
olyan akkurátosan húzta, hogy még az én vén 
csontjaimban is bizseregni kezdett a vér s majd 
el jártam a kállai-csárdást. 

Ezen aztán jót nevettek az asszonyok s haza-
oszlottak, ki az al-. ki a felvégre. 
(Hangya.) Magvető. 

Felelős szerkesztő: Körösi Henrik. 
Segédszerkesztők: 

Moravitz Lajos és Berwaldszky Kálmán. 

P Á L Y Á Z A T O 
E rovat alatt közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

A kisújszállási református egyház pályázatot 
hirdet lemondás folytán megüresedett egy, 
esetleg két fitanítói állásra. Fizetés törvény-
szerinti. Kötelesség az iskolaszék által időről-
időre kijelölendő osztály vagy osztályok taní-
tása, vasárnapi iskola vezetése. Pályázhatnak 
ref. vallású oki. tanítók. Keresztlevéllel, ok-
levéllel, szogálati bizonyítványokkal és kom-
munizmus alatti viselkedést igazoló bizonyít-
vánnyal felszerelt kérvények október l-ig alul-
írott iskolaszéki elnökhöz küldendők. B-listára 
helyezett zene- és énektanításra képesített 
tanítók előnyben részesülnek. 

A jászfelsőszentgyörgyi róm. kath. iskolaszék 
pályázatot hirdet tanítónői állásra. Törvényes 
javadalom államsegéllyel, lakbérrel. Határ idő 
a lap megjelenésétől számított 10 nap. 

A parádi róm. kath. iskolaszék egy róm. kath. 
tanítónői állásra pályázatot hirdet. Évi java-
dalma az iskolafenntartó pénztárából a minden-
kori kezdőfizetés 20"/o-a, törvény szerinti lak-
bér, kertpótlék, a többi államsegély. Köteles-
sége ez idő szerint a mindennapi III . és IV. 
vegyes osztály vezetése, a leány-ismétlősök 
mindenkori önálló tanítása, női kézimunka-
oktatás és az iskolánkívüli taní tói munkákban 
való ténykedés. Kommün alat t i magatar tása 
községi elöljáróság és pléhános által igazolandó. 
Felszerelt kérvények folyó évi szeptember 25-ig 
válaszbélyeggel a bodonyi r. kath. plébániára 
küldendők. Plébános-elnök megbízásából: Czi-
bulya János kántortanító, iskoíaszéki jegyző. 

Az isztiméri kath. elemi népiskolához németül 
is tudó helyettest keresek. Fizetés havi 70 a rany-
korona, lakás fűtéssel. Sille Lujza , Isztimér. 

A pusztatomaji uradalmi róm. kath. jellegű 
magániskolához tanító kerestetik. Felszerelt 
folyamodványok Gróf Nemes János közp. iro-
dájához Kúnhegyesre küldendők. Pályázhatnak 
nős tanítók is, mer t megfelelő lakás rendelke-
zésre áll. 

Á váci róm. kath. iskolaszék pályázatot h i r -
det egy helyettes kántortanítói állásra. Fizetés 
törvényszerű. Állás rögtön elfoglalandó. 

A makiári ref. lelkésznél jelentkezzenek szep-
tember hó 26-ig nyugdí jas református tanítók 
andornaki lévitatanítóságra. Javadalma: 7 kat. 

J föld kerttel. Válaszbélyeg melléklendő. 

A hevesi róm. kath. iskolaszék pályázatot hir-
det Császpusztán és Po lgár szőlőtelepen újon-
nan szervezett két r. kath. férfi tanítói állásra. 
Javadalma: fenntartó birtokosságtól tanítói 
alapfizetés 10%-os hozzájárulása és természet-
beni lakás, a többi államsegély. Kötelesség díj-
levélben. Válaszbélyeges kellően felszerelt kér-
vények pályázat hirdetésétől 14 nap alatt a 
hevesi rk. iskolaszék elnökségéhez küldendők. 

A borsfai r. kath. iskolaszék osztatlan elemi 
iskolájához tanítói á l lásra pályázatot hirdet. 
Helyi járandósága: törvényes lakás, mellék-
épületek és kerten kívül 4 egység. Pályázatok 
a hirdetés megjelenése u tán 10 napon belül 
Desics Géza plébános, iskolaszéki elnök címére 
Bánokszentgyörgy (Zala m.) küldendők. 

A sajónémeti róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázatot hirdetünk. Jövedelme: háromszobás 
lakás melléképületekkel; 43 értékegység. Vá-
lasztás október 2-án délelőtt 10 órakor. Szemé-
lyes megjelenés megkívántatik saját költségen. 
Választás előtt községben megjelenni tilos. Fel-
szerelt kérvények plébániabivatal címére (Sajó-
németi, p. Center, Borsod) küldendők. 

A hajdúszoboszlói reformátirs egyháznál egy 
férfi taní tói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalom: 1. Az egyháztól 7764—1924. sz. miniszteri 
rendelettel megállapított, havonkint^ kiszolgál-
tatandó összeg: 2. törvényszerű lakbér; 3. meg-
felelő államsegély. Kötelessége: az iskolaszék 
által reábízott osztály vagy osztályok vezetése 
az egyházkerületi ^anterv szerint; kántor he-
lyettesítése. Pályázati határ idő szeptember 25. 
Az állás 1924 október 1-én elfoglalandó. A meg-
választott részére útiköltség és költözködés cí-
mén az egyház 100.000 koronát fizet. B-listások 
és menekültek előnyben részesülnek. Jegyzet: 
A fenntar tó lakást nem ga ran tá lha t Iskola-
szék. 
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Győri Kath. Egyházközségnél e lap megjele-
nésétől számított 14 (két hét) napon belül egy 
elemi iskolai tanító állásra pályázhatnak liosz-
szabb gyakorlatai bíró oki. tanítók. Szükséges 
okmányokkal felszerelt pályázat az egyház-
községi központi irodánál adható be. Illetmé-
nyek törvényszerüek. Megválasztott az állást 
azonnal tartozik elfoglalni és méltányos külön 
díjért az egyházközségi irodában segítő mun-
kát végezni. Okmányok visszaküldésére bélye-
geit boríték melléklendő. Egyházközségi elnök. 

A vaszari róm. kath. iskolaszék V. férfitanítói 
állásra szeptember hó 2ü-ig pályázatot hirdet. 
Javadalom törvényes, szoba, lakbérpótlék és 
kertpótlék. *Csak nőtlen féríitanítók pályázhat-
nak. B-listások előnyben. Kántoriakban segéd-
kezni köteles. Iskolaszék. 

A dombrádi izr. hitközség államsegélyes osz-
tatlan elemi iskolájához azonnali betöltéssel 
pályázatot hirdet. Nőtlenek előnyben. Egyházi 
írásbeli teendők elvégzéséért külön javadalom. 
Határidő szeptember 20. Iskolaszék. 

A dióskáli róm. kath. iskolaszék az újonnan 
szervezett I I I . tanítói állásra pályázatot h i rde t 
Fizetés és lakbér törvényes. Kántorságban jár-
tas férfitanítók előnyben részesülnek. Választás 
szeptember 23-án. Kellően felszerelt és válasz-
bélyeggel ellátott kérvények az iskolaszék cí-
mére küldendők. Kommün alatti magatartás 
igazolandó. Útiköltséget nem adunk. Az állás 
október 1-én elfoglalandó. 

Az arnóti ág. hitv. evang. egyház a lemondás 
által megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalom: lakás. kert. 
Í6 k a t hold szántó. 370-60 kor. készpénzfizetés, 
stóla, államsegély. Kötelességei az összes kán-
tortanítói teendők elvégzése. Pályázati határ-
idő szeptember 15. Próba kötelező. A pályázati 
kérvények a szükséges okmányokkal, válasz-
bélyeggel ellátva, kommunizmus alatti maga-
viselet igazolásával, evangélikus lelkészi hiva-
talnak küldendők. 

Az újkécskei-óbögi községi elemi népiskolá-
nál két tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalom: természetben szép lakás, 400 négy-
szögöl kert és törvényes fizetés. B-listás és me-
nekült tanító-párok figyelemben részesülnek. 
Szabályszerűen felszerelt kérvények: kereszt-
levél, oklevél, működési, orvosi, kommün alatti 
viselkedésről szóló és egyéb okmányok e hirde-
téstől számított 10 nap alatt Rózsa László ve-
zető jegyző, iskolaszéki elnökhöz Üjkécskére 
küldendők. 

A beremendi (Baranya m.) róm. kath. tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Jövedelem hitköz-
ségtől a vkm. által megállapított hozzájárulás, 
továbbá 30.000 korona lakbér és kertilletmény, 
többi államsegély. Kántor helyettesítendő, azért 
kántori oklevél, horvát és német nyelv tudása 
szükséges. Előnyben részesülnek állami, B-lis-
tás és menekült tanítók. Pécsegyházmegyei 
tanítóegyesületbe belépés kötelező. Választás a 
lap megjelenése után 8 nappal. Iratok válasz-
bélyeggel a róm. kath. iskolaszékhez küldendők. 

A nyirgyulaji ref. kántortanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Fizetés egyháztól 4 hold föld, 
15 véka búza, 30 véka rozs, 6 köbméter tűzifa, 

8 legelő jog, stóla, lakás, kert természetben, 
államsegély. Pályázati határidő megjelenéstől 
számított 10 nap. Kérvények ref. lelkészi hiva-
talhoz küldendők. 

A kecskeméti ref. elemi isk. tanítónőképző-
intézet fenntartótestülete pályázatot hirdet egy 
lepiondás folytán megüresedett természetrajz-
földrajzi tanszékre. Pályázhatnak tanítónő-
kópző-intézeti, közép- és polgári iskolai refor-
mátus, okleveles tanárok. A tanszék javadal-
mát az állam és a fenntartó közösen viselik. 
A szabályszerűen felszerelt kérvények az igaz-
gatósághoz küldendők. A tanszék rendes, eset-
leg helyettes tanárral töltetik be s választás 
után azonnal elfoglalandó. Pályázati határidő 
a lap megjelenésétől számított 14 nap. Kecske-

! mét, 1924 szeptember 9. Dr. Hetessy Kálmán, 
az igazg. tanács elnöke. 

i A hidvégardói (Abaúj m.) róm. kath. kántor-
S tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 

lakás. 38 egység, többi föld, 18 köböl párbér-
rozs, államsegély. Választás szeptember 25. Sa-
já t költségen utazás, válaszbélyeg. Mester Ká-
roly plébános. 

Komárom thjf . szab. kir. város róm. kath. 
I egyházközségi tanácsa a I I I . számú taní tói ál-

lásra pályázatot hirdet. Javadalom törvényes, 
; kötolességek díjlevél szerint. Csakis kántori ok-
I levéllel bíró és a kántoriak végzésében jártas 
j tanítók pályázhatnak; ezen képességüket be 
i kell mutatniok. Megjelenés önköltségen, válasz-
í bélyeg melléklendő. Pályázati határidő e hir-
! detés megjelenésétől 10 nap. Állás azonnal el-
j foglalandó. Elnökség, 
i 

Az álmosdi gör. kath. iskolaszék szeptember 
hóra helyettestanítói állásra pályázatot hirdet. 
Fizetés törvényes. Pályázati határidő a lap 
megjelenésétől számított 8 nap. Kérvények 
iskolaszéki elnöknek Kokadra küldendők. 

A dévaványai református egyház pályázatot 
hirdet a megüresedett önálló orgonista-kántori 
állásra. Fizetése: 1. 10 hold jóminőségű réti 
szántóföld; 2. 16 mm búza; 3. 4 mm árpa; 
4. 4 mm szemes tengeri; 5. stóla (lelkek száma 
9000); 6. természetbeni lakás. Kötelességei díj-
levél szerint. Felszerelt kérvények október 2-ig 
adandók be a ref. lelkészi hivatalnál. A be-
mutatkozás október 5-én lesz a templomban 
istentisztelet után. Akik a választáskor szava-
zatot kapnak, azok útiköltsége megtéríttetik. 
Dóvaványa, 1924 szept 8. Ref. presbitérium. 

A nyírbátori ref. egyház pályázatot hi rdet a 
nyugdíjazás folytán megüresedett VI. számú 
tanítónői állásra. Javadalma: Törvényszerű 
lakbér, egyháztól 10%> hozzájárulás havi előle-
ges részletekben és államsegély. Pályázati ha-
táridő a lap megjelenésétől számított 8 nap. 
Állás azonnal elfoglalandó. Ref. iskolaszék. 

A berettyóújfalui református egyház pályá-
zatot hirdet egy férfi tanítói állásra. Javadalom: 
törvényes fizetés és lakbér. Kötelessége: a reá-
bízott osztály (osztályok) vezetése, egybázépítő 
munkákban való segédkezés. Kellően felszerelt 
kérvények a lap megjelenésétől számított 8 
(nyolc) nap alatt alábbi címre küldendők. 
Állás azonnal elfoglalandó. Dr. Hajdú Gyula, 
iskolaszéki elnök. 
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A kosdi r. kath. iskolához II . tanítói állásra 
pályázatot hirdetek. Javadalma: hitközségtől 
törvényes hozzájárulás, lakhér, államsegély, 
pályázhatnak férfiak és nők. Kántorságban já r -
tasság előny. Határ idő: megjelenéstől 10 najj. 
Állás azonnal elfoglalandó. Iskolaszéki elnökség. 

A pilísmaróti ref. egyház I I . tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalom: 1. a mindenkori 
tanítói kezdő illetmény 10°/o-a; 2. államsegély; 
3. két szoba, kamra, konyha, melléképület, pince, 
kerttel. Kötelessége: I—III. osztály vezetése. 
Kántori helyettesítés, lelkésznek az egyházépí-
tésben segédkezés. Pályázhat férfi- és nőtanító. 
B-listások, menekültek előnvben. Kérvények 
szept. 22-ig lelkészi hivatalnak küldendők. Az 
állás október 1-én elfoglalandó. 

Az anarcsi (Szabolcs m.) gör. kath. iskolánál 
kántortanítói á l lásra szeptember 20-ig a törvé-
nyes fizetés mellett, pályázatot nyitunk. Kér-
vények Legeza Miklós esperes. Ajak külden-
dők. Állás azonnal elfoglalandó. 

A semjénházai (Zala m„ u. p. Murakeresztur) 
kpzségi iskolaszék az újonnan szervezett I I . 
férfitanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalma a törvény szerinti fizetés és lakbér. Pá-
lyázati határidő: a hirdetmény megjelenésétől 
számított 15 nap. Menekültek és B-listások 
előnyben. Kommün alatti magatar tás igazo-
landó. Iskolaszék. 

A szarvasi községi iskolaszék az orosházi-úti 
rendes tanítói állásra, ennek helyi, községi 
tanítóval való betöltése esetén pedig az így 
megüresedő (a kondorosi holdakon levőről lehet 
szó) pályázatot hirdet. Az iskola 6 osztályú, 
osztatlan. Kötelező az ismétlőiskolai oktatás és 
az ev. egyháztól nyerendő díjazásért az evan-
gélikus vallástanítás. Javadalma: rendes lakás 
a hozzátartozó belsőséggel; készpénzben a nem 
állami tanítóknak törvényileg biztosított fize-
tés, melyből a kezdőfizetés 70 százalékát a köz-
ség fizeti. Az iskolaszéki elnökhöz szeptember 
28-ig beérkezendő folyamodványokhoz mellék-
lendők: oklevél, működési bizonyítvány, mely-
ben a feddhetlen előélet is bizonyíttassék, hely-
hatósági bizonyítvány a magyar állampolgár-
ságról, bizonyítvány a rendes tanítóin kívül 
egyéb képesítésről. Bartos Pál s. k., iskolaszéki 
elnök. 

Az endrefalvai róm. kath. iskolaszék a hely-
beli rendes tanítónői állásra pályázatot hirdet. 
Javadalma: egy bútorozatlan szoba lakbérpót-
lékkal, 2 öl fa és törvényes fizetés. Pályázati 
határidő: a hirdetés megjelenésétől számított 
8 nap. Válaszbélyeges kérvények az endrefalvai 
plébánia (Nógrád m.) címére küldendők. 

A monostorapátii (Zala vm.) róm. kath. elemi 
iskolánál a I I I . tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik e lap megjelenésétől 8 nap alatt. Fizetés és 
lakbér törvényes. Választás szeptember 28-án. 
Menekültek. B-listások előnyben. Iskolaszék, 
Monostorapáti. 

A debreceni róm. kath. iskolaszék két taní-
tói állásra pályázatot hirdet a törvényszabta il-
letményekkel. A pályázati határidő október 15. 
A kellőleg felszerelt és bélyegeit kérvények az 
iskolaszékhez címezve, méltóságos dr. Linden-
berger János iskolaszéki elnökhöz küldendők. 
Elnökség. ^ . . . . 

Az újfehértói református egyház II I . számú 
tanítói állására pályázatot hirdet. Fizetés: la-
kás kerttel, melléképületekkel s törvényes kész-
pénz. Menekültek, B-listások, orgonázni tudók 
előnyben. Tanítói kötelességein kívül az egy-
házi építőmunkákban köteles közreműködni. 
Pályázati határidő 15 nap. Beformátus iskola-
szék. 

A pusztaszarvasi róm. kath. elemi népiskolá-
ban egy kisegítő tanítónői állás van üresedés-
ben. Javadalmazás: lakás, élelmezés, fűtés, vi-
lágítás és megállapodás szerinti készpénzfize-
tés. Pályázók bizonyítványok másolatát küld-
jék következő címre: Pusztaszarvasi gazdaság 
intézősége, Sárszentmiklós (Fehér jnegye). 

A gávai (Szabolcs m.) ref. iskolánál tanító-
női állásra pályázhatnak okleveles tanítónők, 
ezen sorok megjelenésétől számított 8 nap alatt. 
Javadalma: Helybeli járulék és államsegély. 
Lakás, ker t természetben. Orgonázni tudók 
előnyben. Iskolaszék. 

Az olaszlíszkai róm. kath. iskolaszék tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetése törvényes. 
Pályázati határidő e lap megjelenésétől számí-
tott tíz nap. Pályázhatnak nők is. Bóm. kath. 
iskolaszék. Olaszliszka. 

A gerényesi róm. kath. tanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalma: 2 szobás lakás, kert, 
szántóföld, rét. párbér. Minthogy litániákat. te-
metéseket végez, ebbeli jártasság igazolandó, 
valamint a kommün alat t i viselkedés. Válasz-
bélyeges kérvényeket e lap megjelenésétől szá-
mított öt nap alatt a vásárosdombói (Baranya) 
plébánoshoz kell küldeni. 

A patvarci ev. leányegyház lemondás folytán 
I megüresedett kántortanítói állásra pályázatot 

hirdet. A helyi javadalom 26 értekegységben 
van megállapítva, melynek főbb tételei: 6 kat. 
hold föld. 11 q búza. 3 öl fa. borváltság, a földek 
természetbeni megmunkálása stb. A kántoriak 
végzésénél a tót nyelv ismerete szükséges. Pá-
lyázati határidő szept. 20. Szügy (Nógrád m.), 
1924. aug. 28. Zeman Mihály ev. lelkész, isk. 
elnök. 

A felsőgallai (Komárom m.) államsegélyes 
községi óvónői állás nyugdíjazás folytán meg-
üresedett. Fizetés törvénynek megfelelő és két-
szobás lakás. B-listások és menekültek előny-
ben. A kérvények a megjelenéstől számított 
10 nap alat t községi felügyelőbizottsághoz cí-
mezve Kábik Ödön főjegyző, bizottsági elnök-
nél adandók be. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Felügyelőbizottsági elnök. 

A kópházai (Sopron m.) róm. kath. iskolaszék 
III . tanítói állásra pályázatot hirdet. Horvát 
nyelv tudása szükséges. Határidő a hirdetés 
megjelenésétől számított 10 nap. 

A besztercei (Szabolcs m„ postahely Demecser) 
ref. iskolaszék pályázatot hirdet II . férfi tanítói 
állásra. Javadalom: Lakás, fenntartói hozzá-
járulás és államsegély. Kötelesség: Reábízott 
osztályok vezetése; lelkész és kántor akadályoz-
tatása esetén helyettesítés. Pályázati határidő 
a hirdetés megjelenésétől számított 15 nap. Ál-
lás azonnal elfoglalandó. B-lisások, menekültek 
előnyben. 
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A tápiósápi (Pest m.) róm. kath. elemi iskolai 
V. sorszámú tanítói állásra pályázat hirdette-
tik. Javadalom: a 31672/924. számú vkm. rende-
let szerint a hitközségtől 25°/o, törvényes lakás-
pénz, lakáspénzpótlék és kertilletmény, a többi 
államsegély. B-listások. menekültek, zenében, 
énekkar vezetésében és kántori teendőkben jár-
tasak előnyben részesülnek. Kötelességek díj-
levél szerint. Pályázat határideje ezen hirdet-
mény megjelenésétől számított 8 nap. Az állás 
választás után azonnal elfoglalandó. Kellően 
felszerelt kérvények a plébániahivatalhoz kül-
dendők. 

A dorogi (Esztergom m.) róm. kath. iskola-
szék a lemondás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom : 
1. Természetbeni lakás: 3 szoba. 1 konyha, 1 
kamra, 1 istálló. 1 szin; 2. 12 kat. hold 868 négy-
szögöl szántóföld. 2 kat. hold 194 négyszögöl 
rét, 122 négyszögöl szérűskert, a közösben erdő-
rész; 3. 24 ürméter tűzifa a forgalmi áron meg-
váltva, 40 mm. szén természetben; 4. 20 mm. 
rozs a mindenkori piaci áron megváltva; 5. 
munka váltság évi 60 aranykorona; 6. 5000 lélek 
után stóla, párbérváltság évi 200 korona. Tan-
díjpótlék 80 korona, alapítványok u tán 50 kor. 
Bányatársulattól évi 200 korona (valorizálva). 
Földváltságalap évi 11 korona 50 fillér. Bánya-
bérlet 82 korona 50 fillér. Főkáptalantól 50 kor. 
Ezen javadalmak 61 egységben vannak meg-
állapítva. Kötelességek: az I—II—III. osztályo 
kat tanítani, az ismétlőiskolásokat felváltva 
oktatni, az egyházi éneket németül minden osz-
tályban és a felnőtteknek is tanítani, az összes 
kántori teendőket végezni. Kántor i oklevél, 
avagy ennek egy éven belül való megszerzése, 
valamint a német nyelv tudása kötelező. Pályá-
zati határ idő: október 2. E napon d. e. 9 órakor 
ének- és orgonapróba, mely után a választás 
azonnal megtartatik. Pályázatok róm. kath. 
plébánia címre küldendők. 

A siklósi államsegélyes református polgári 
leányiskolánál lemondás folytán megüresedett 
német-, magyar-, történelem-szakos tanszék töl-
tetik be. Törvényszerinti államsegélyes fizetés 
és megfelelő lakbér. Pályázati határidő a hir-
detés megjelenésétől 14 nap. Állás igazgatói 
teendőkkel jár . Internátus 44 tanulóra. Igazga-
tása olcsó ebéd-vacsora ellátással jár . Egy-
szobás lakás biztosítva. Franci" nyelv tudása 
előny. Ugyanit t francia-. német-, zongora-
tanfolyam vezetői állás is van üresedésben. 
Díjazás megegyezés szerint. Ellátás internátus-
ban önköltségi áron. Pályázatok igazgatóság-
hoz küldendők. Dr. Berky Gyula, igazgató-
tanácsi elnök, kormányfőtanácsos. 

A gellénházai (Zala m.) községi iskolánál 
nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javada lma: 2 szo-
bás lakás, honyha, kamra, faház. 400 négyszögöl 
konyhakert, gyümölcsös és a törvényes állam-
segély. Kötelesség a díjlevél szerint. Pályázhat-
nak férfitanítók. Pályázatok e hirdetés megjele-
nése u tán 10 napon belül Palkovics György is-
kolaszéki elnök címére (Up. Nagylengyel, Zala 
in.) küldendők. Személyes megjelenés megkíván-
tatik. de nem díjaztatik. 

A váncsodi ref. egyház pályázatot hirdet a 
nyugdíjazás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra. 1. Javadalom: természetbeni 
lakás kerttel. 15 kat. hold 365 négyszögöl szántó-

föld, 408 korona 50 fillér készpénz, egy öl tűzifa, 
stóla. Egységszáma 28. Államsegély. 2. Köteles-
sége: a III—VI. fiúosztályok és ismétlősök taní-
tása. minden kántori szolgálat. Canonikus órá-
kon és lelkész akadályoztatása esetén szószéki 
szolgálat.^ Belmissziói munkában segédkezés, 
egyházi énekkar szervezése és vezetése. Pályá-
zati határidő szeptember 27. Próbaéneklés sa já t 
költségen szeptember 28-án. Helybeli tanító 
megválasztása esetére annak helyére történik 
választás. Javada lma: egyháztól évi 36 arany-
korona, lakás, természetbeni ellátás és állam-
segély. Pályázati kérvényben kitüntetendő, 
hogy pályázó esetleg a megüresedő tanítói ál-
lásra is pályázik-e. Megválasztott állását azon-
nal elfoglalni köteles. Pályázati kérvények taní-
tói és kántori oklevéllel, születési, szolgálati 
bizonyítványokkal, kommunizmus és oláh meg-
szállás alatti magatar tás t egyházi és világi 
hatóság által igazolva, lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. Okmányok visszaküldésére bélyeg csa-
tolandó. Andó Ferenc, református lelkész, iskola-
széki elnök. 

A kislődi róm. kath. iskolaszék osztálytanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalmazása: tör-
vényes fizetés, egyszobás lakás lakbérpótlékkal. 
A német nyelvben és kántori teendőkben jár-
tas nőtlen tanítók pályázhatnak. Az állás az 
előd nyugdíjügyének elintézése után azonnal 
elfoglalandó. Szabályszerűen felszerelt kérvé-
nyek legkésőbb e pályázatnak a Néptanítók 
Lapjában való megjelenésétől számított 14 
napon belül a kislődi iskolaszék címére kül-
dendők. 

A torbágyi (Pest mellett) róm. kath. iskola-
szék osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. 
Fizetés és lakbér törvényes. Német nyelvtudás 
és B-listások előnyben. Határidő a lap megjele-
nése után 10 nap. Kérvények helybeli plébánia-
hivatalhoz küldendők. 

A besztereci református egyház pályázatot 
hirdet lemondás ú t j án megüresedett I I . férfi 
tanítói állásra. Javadalom: 1. Természetbeni 
lakás 2 padlózatlan szoba és konyha; 2. 800 kg 
rozs (6 értékegységben megállapítva) és 10%; 
3. 800 négyszögöl kertföld. Megfelelő állam-
segély. Kötelesség: 1. Presbitérium által ki-
szabott osztályok vezetése; 2. lelkészt és kántor-
tanítót akadályoztatásuk esetén helyettesíteni. 
Okmányokkal felszerelt kérvények szeptember 
14-ig református lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Beszterec (Szabolcs m., u. p. Kék.) Pályázók 
személyes megjelenése előnyös. B-listások, me-

! nekültek illő figyelemben részesülnek. Az állás 
i azonnal elfoglalandó. Beszterec, 1924 aug. 26-án. 
j Iskolaszék. 

A szügyi ev. egyház nyugdíjazás folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra pályázatot hir-
det. A helyi javadalom 36 értékegységben ál-
lapí t tatot t meg, melynek főbb tételei: 10 kat. 
hold föld, 20 q rozs párbér és munkavál tság cí-
mén. 6 öl fa természetben és részben pénzben, 
borváltság. kolleda stb. A kántortanító köteles-
sége az osztott iskola 3—6 osztályainak veze-
tése. kántori teendők végzése, i f júság i dalkör 
vezetése stb. Pályázat i határidő e lap megjele-
nésétől számítva 8 nap. Zeman Mihály, ev. lel-
kész, isk. elnök. 
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A derecskei (Bihar m.) izr. hitközség elemi is-
kolájában pályázatot hirdetek a tanítói állásra. 
Javadalmazás: lakás és államsegéllyel kiegé-
szített fizetés. Pályázhatnak okleveles férfi és 
női tanerők, kik családi állapotukat, magyar ál-
lampolgárságukat, kommün alatti magatartá-
sukat és eddigi működésüket feltüntető okmá-
nyokkal felszerelt kérvényüket október l- ig cí-
memre küldjék. Állás megválasztás után elfog-
lalandó. Dr. Kardos Géza. iskolaszéki elnök. 

Héreg (Komárom m.) róm. kath. iskolaszéke 
osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Megál-
lapított helyi javadalma 11 értókegységnek meg-
felelő természetbeni járandóság, megfelelő ál-
lamsegéllyel, törvényes lakbérrel. Pályázhat-
nak férfi- és nőtanítók. Kérvények okmányok-
kal, iskolaszékhez címezve Héregre küldendők, 
válaszbélyeggel. Hirdetés megjelenésétől 10 
napra választás. 

Oros községben a „Harangod" külterületi köz-
ségi iskolánál nyugdíjazás folytán megüresedett 
férfitanítói állásra a községi iskolaszék ezennel 
pályázatot hirdet s felhivatnak ezen állást el-
nyerni óhajtók, hogy a képesítésüket, eddigi 
működésüket és a forradalom alatti magatartá-
sukat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényü-
ket a hivatalos lap megjelenésétől számított lO 
nap alatt a községi iskolaszéki elnök címére 
nyújtsák be. Ezen állás javadalma: A vallás-
ég közoktatásügyi miniszter úr 73.000/1924. sz. 
rendeletében körvonalozott helyi hozzájárulás 
kiegészítve államsegéllyel, természetbeni lakás 
és 400 négyszögöl kert. Ismétlő iskolások okta-
tása díjtalanul kötelező. 

Az ádándi (Somogy m.) ref. kántortanítói ál-
lásra pályázaV hirdettetik. Javadalma: szép la-
kás kerttel, 44 egységre értékelt díjlevél sze-
rinti fizetés, államsegély. Kötelessége: hat ve-
gyes osztály és ismétlők oktatása, kántoriak. 
Éneklésben, orgonázásban kiválók előnyben. 
Kérvények ref. lelkészhez pályázat megjelené-
sétől 10 napig válaszbélyeggel küldendők. 

A gyöngyöspatai r. kath. ötödik férfi tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés törvény-
szerű. Választás a hirdetés megjelenése utáni 
8. napon. Iskolaszék. 

Jászberény-belterületi r. kath. osztálytanítói 
állásra pályázhatnak e lap megjelenésétől szá-
mított 15 napi határidővel férfi tanerők. Zené-
ben, énekben, társadalmi tevékenységben jár-
tasság előnyt biztosít. Fizetés, lakbér törvény-
szerű. Kérvények — melyekhez a kommün 
alatti magatartást igazoló hatósági bizonyít-
vány is csatolandó — válaszbélyeges borítékkal 
a róm. kath. iskolaszék elnökéhez küldendők. 

A varbói ref. II . tanítói állásra pályázatot 
hirdetek. Javadalma lakbér és törvényes fize-
tés. Pályázhatnak ref. vallású nőtanítók, első-
sorban menekültek és B-listások. Pályázati 
határidő szeptember 15. mely ideig az okmá-
nyok a ref. lelkészi hivatalhoz beküldendők. 
Kun József ref. lelkész, iskolaszéki elnök. 

A bohlogkőújfalusi róm. kath. iskolánál levő 
tanítónői állás pályázati határideje szept. 20. 
Javadalma: kát szoba, konyha, kamra, kert, 
államsegély. 

Az olaszliszkai róm. kath. iskolaszék tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetése törvény-
szerű. Pályázati határidő a lap megjelenésétől 
számított 10 nap. Pályázhatnak nők is. R. kath. 
iskolaszék, Olaszliszka. 

A komlói ref. kántortanítói állásra, mely 
1923 szeptembertől helyettessel van betöltve, a 
pályázati határidő szept. 18-ig meghosszabbító 
tátik. Megjelenés esetén utazás és élelmezés ön-
költségen. 

A sáskai r. kath. iskolaszék pályázatot hirdet 
Sáskán halálozás folytán megüresedett tanítói 
állásra. Fizetés törvény szerint. Kérvényeket a 
zalahalápi róm. kath. plébániára kell küldeni 
1924 szeptember 14-re. Az állás a választás után 
azonnal elfoglalandó. Sáskai iskolaszék. 

A sóstófalvai református leányegyház pályá-
zatot hirdet előkönyörgő kántortanítói állásra. 
Pályázati határidő megjelenéstől 10 nap. Állás 
azonnal elfoglalandó. Javadalom ( (rendezés 
alatt) az újcsanálosi ref. lelkészi hivatalban 
tudható meg. hova a kérvények is küldendők. 
Megjelenőknek költség nem téríttetik meg. 

A pinkamindszenti (Vas m.) r. kath. iskola-
szék pályázatot hirdet a lemondás folytán meg-
üresedett II. tanítói állásra. Törvényszerű fize-
tés díjlevél szerint államsegéllyel kiegészítve. 
Lakás egy bútorozott szoba. Kötelessége díj-
levél szerint. Csak férfi tanítók pályázzanak. 
Személyes megjelenés megkívántatik, de úti-
költség nem téríttetik meg. Határidő e lap meg-
jelenésétől 10 nap. Az állás megválasztás után 
azonnal elfoglalandó. Kérvények válaszbélyeg-
gel az iskolaszék elnökének küldendők. Lelovits 
Gyula, plébános. 

A hencidai református egyház pályázatot hir-
det a megüresedett vegyes iskolai III . tanítói 
állásra. I. Javadalom: 1. Lakás természetben; 
2. készpénz az egyház pénztárából évi 100 K, 
női kézimunka tanításáért 80 K, kertváltság 

i 20 K, 3. megfelelő államsegély. II . Kötelesség: 
j A presbitérium által reábízott osztály vagy 
j osztályok törvényszerű vezetése; szükség esetén 

lelkész és énekvezér helyettesítése, ha t. i. férfi 
választatik; belrnissziói munkákban s.-lelkészi 
irodai teendőkben segédkezés. Pályázhatnak 
férfi és nőtanítók. Orgonázni tudók előnyben. 
Menekültek és B-listások kellő figyelemben 
részesülnek. Pályázati határidő szeptember 27. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Kellően fel-
szerelt kérvények a lelkészi hivatalhoz külden-
dők. Sajá t költségen való megjelenés kívánatos. 

A kisteleki államilag segélyezett óvónői ál-
lásra pályázat hirdettetik. Törvényes fizetéssel, 
lakbérrel. Működők és B-listások előnyben. 
Pályázati határidő október 20. Kérvények köz-
ségi óvoda felügyelőbizottság Kistelek kül-
dendők. 

A novákpusztai iskolához pályázhatnak róm. 
kath. tanítók. Javadalmazás az állami tanítók 
mindenkori megállapított javadalmazása sze-
rint. Pályázatok: Novákpusztai Gazdaság 
Novákpuszta. Magyarkimle, küldendők. Ha-
táridő: jelen hirdetés megjelenésétől 8 nap. 
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A pusztamonostori (Szolnok ím.) r. k. isko-
lánál lemondás folytán megüresedett férfitaní-
tói állásra pályázatot hirdetünk. Javadalma 
törvényes államsegélyes fizetés, 400 négyszögöl 
kert, törvényszerű lakáspénz. Csak kántorság-
ban jártasak pályázhatnak. Választás a lap 
megjelenésétől számított 8 nap múlva. Állás 
azonnal elfoglalandó. Kérvények válaszbélyeg-
gel Réz Dezső lelkész, iskolaszéki elnök címére 
küldendők Pusztamonostorra. 

Kántortanítói állásra pályázatot hirdetünk. 
Javadalom három szoba mellékhelyiségekkel, 
tizenkilenc magyar hold föld. tíz méter tűzifa, 
párbér. stóla és valószínű államsegély. Pályá-
zók irataikat szept. huszonkilencig plébánia-
hivatal, Veresegyház, küldjék be. Énekpróba és 
választás október elsején tíz órakor Szadán, 
Pest megye. Kath. Iskolaszék. 

A balajt i ref. egyház pályázatot hirdet kán-
tortanítói állásra. Javadalom: 9 hold föld, 
1 hold rét, melyek után adót az egyház fizet. 
14 köböl búza, 1 köböl zab párbér. 1 hektoliter 
must. 12 m. kemény tűzifa, 3 marhalegeltetési 
jog, gyümölcsös iskolakert élvezete, természet-
beni lakás, kert. Kötelesség: I—IV. elemi osztá-
lyok és ism. iskola vezetése, kántori teendők. 
Kommün alatti magaviselet igazolandó. Szemé-
lyes megjelenés előnyben. Pályázati határidő 
szeptember 30. Iratok Ref. Iskolaszék, Balaj t 
u. p. Borso megye küldendők. 

A csertői református előkönyörgő kántgrtaní-
tói állásra pályázatot hirdetek. Javadalom főbb 
tételei: 1. Minden 12 évet betöltött egyháztagtól 
egynegyed q mérő búza csapva, vagy rozs tete-
jével. 2. Minden 12 évet betöltött egyháztagtól 
2 liter bor avagy a bor árának fele kész-
pénzben. 3. Béresektől, szolgáktól 34 fillér. 4. 15 
kat. hold szántóföld és 3 magyar hold rét. 5. Köz-
munka. illetve ennek bíróságilag megállapított 
váltságdíja. 6. Tűzifa 4 öl. 7. Lakás melléképü-
letekkel. belsőséggel. Államsegélyért a gyüleke-
zet nem kezeskedik. Kötelessége: ünnepi és köz-
napi istentiszteletek végzése, tankötelesek tan-
tervszerű oktatása, kántori s egyéb törvény-
szerű teendők. Kántori próba a választó gyüle-
kezetben szept. 28-án délelőtt. Pályázati kér-
vények a szükséges okmányokkal (tanítói s eset-
leg kántori oklevél, születési, szolgálati, házas-
ságkötési. más egyházmegyebelieknél eskütéteii 
bizonyítványok) felszerelve, kommunizmus 
alatti s egyházias magatartást igazolva, kellő 
visszaküldési "bélyeggel ellátva hozzám külden-
dők e hirdetés megjelenésétől 15 nap alatt. Az 
állás jogerőre emelkedés után azonnal elfogla-
landó. Hetes (Somogy megye). Szabó Bálint lel-
kész, egyházmegyei tanügyi elnök. 

A zalkodi (Szabolcs m.) róm. kath. iskolaszék 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalma kétszobás lakás, szántó, rét, füzes, össze-
sen 25 kat. hold, államsegély, párbér. Köte-
lességei: az iskolaszék által kijelölt osztályok 
tanítása és a díjlevélben foglaltak. Kántorpróba 
és választás szept. 23-án. Kommün alatti maga-
tartás sa já t lelkésze által igazolandó. Darányi 
János lelkész. Zalkod. u. p. Kenézlő. 

Az cncsi róm. kath. iskolánál ideiglenesen egy 
évre tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Ha-
táridő szeptember 20. Lakás természetben. Java-
dalom törvényszerű. Plébánia. 

A vilyi ref. kántortanítói állásra pályázatot 
hirdetek. Javadalma: megfelelő lakás. 12 ma-
gyar hold föld. 3000 négyszögöl rét. Vs telek u t án 
eső erdő és legelő illetőség, 9 köböl termény. 
Adóját az egyház fizeti. Helyi járandóság 26 
egységben van felvéve. Államsegély. Köteles-
sége: osztatlan iskola vezetése, énekkar szerve-
zése s vezetése s kántori szolgálat. Pályázat i 
határidő pályázat megjelenésétől 8 nap. Megje-
lenés önkötségen kívánatos. Pályázatok Ref . 
Lelkészi Hivatalhoz Vily, u. p. Mikóháza kül-
dendők. 

Alsósáp róm. kath. iskolaszéke a lemondás, 
folytán megüresedett férfitanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalma államsegéllyel kiegé-
szített törvényes fizetes. lakbér s kertilletmény. 
Kötelessége a rábízott osztály vezetése s szük-
ség esetén stóladíj ellenében a kántor kisegí-
tése. Kommün alatti magatartás igazolandó. A 
válaszbélyeggel is felszerelt kérvények október 
1-én leendő választásig Alsósápra, u. p. Galga-
guta, a plébániai hivatalhoz küldendők. 

Ilercegfalva (Fejér megye, posta, vasút hely-
ben) róm. kath. iskolaszéke e lap megjelenésé-
től számított tizednapi határidővel pályázatot 
hirdet hét tanerős elemi iskolájának egyik osz-
tálytanítói állására. Törvényes fizetés, lakbér. 
Lakás, ellátás tanító költségére biztosítva. Kán-
toriakban járatosak előnyben. Válaszbélyeg 
melléklendő. Kommün alatti magaviselet iga-
zolandó. Az állás azonnal elfoglalandó. 

A várpalotai evangélikus kántortanítói ál-
lásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 7 érték-
egységhez megfelelő államsegély, háromszobás 
lakás. Amennyiben ezen állásra helyi osztály-
tanító választatnék meg. úgy az osztálytanítói 
állás — melynek javadalma 1 értékegységhez 
megfelelő államsegély, kétszobás lakás — üre-
sedik meg. Felszerelt kérvények válaszbélyeg-
gel hirdetés megjelenésétől tíz nap alatt lel-
készi hivatalhoz küldendők. 

Az encsi róm. kath. elemi népiskolánál egy 
évre helyettes tanítónői állásra pályázat hirdet-
tetik. Kórvények benyújtásának határ ideje 
szept. 20. Lakás természetben, javadalom tör-
vény szerinti. 

A nyimi (Somogy m.) ref. előkönyörgő taní-
tói állásra ideiglenes helyettes tanító kereste-
tik. Fizetése államsegély utalványozásig egy-
háztól 6 q búza. 4 q rozs, 5 q szemes tengeri, 
természetbeni lakás. kert. Államsegély kiuta-
lása után megtetszés esetén véglegesíttetik. B-
listások előnyben. Pályázati kérvények okt. 
15-ig ref. lelkészhez, Ádánd, küldendők. 

A tüskeszentpéteri (Zala m.) r. kath. iskola-
szék nyugdíjazás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 
kétszobás lakás megfelelő mellékhelyiségekkel, 
400 négyszögöl külső kerttel, 3020 négyszögöl 
szántóföld, 3269 négyszögöl rét, 21/= öl tűzifa és 
80 pár után á 1/t pozsonyi mérő rozs és lélek-
pénz. A többi javadalma törvényszerű. Kántor i 
oklevél és a kommün alatti magaviselet igazo-
landó. Kérvények a zalaszentgróti plébánia-
hivatalhoz küldendők. Választás és énekpróba 
szeptember 27-én délelőtt 10 órakor tartat ik. 
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H I R D E T É S E K 
A hirdetésekben közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Helyreigazítás. A balatonszőllősi ref. kántor-
tanítói pályázati hirdetésben a rozsmennyiség 
tévesen közöltetett. Nem 42 mázsa, hanem 42 
merce. 

Tanítónő úri családnál, esetleg uradalomban 
gyermekek elemi, polgári oktatását vállalná. 
Poste restante „Kitűnő oklevél" Csongrád. 

Orgonahangok 950 énekkel, bérmentve 60.000 
koronáért megrendelhető Molnár kántortanító-
nál Kunszentmiklós. 

Tanítónőt (római katholikust) keresek két 
polgárista leányom mellé. Ajánlatokat kérek 
Gachnal Sándor főjegyző, Tiszaug (Szolnok 
megye). 

Keresek pusztára perfekt német és zongora-
tanítónőt, ki két leányomat II . és I I I . polgári 
osztályra előkészítené. Teljes ellátás, fizetés 
megegyezés szerint. Megkeresést Diósy Endre 
főintéző, Rácegres, u. p. Simontornya kérek. 

Pest közeléből — vonaton félóra — lakásos 
óvodától cserélek vidéki városba. Cím: Ref. lel-
kész, Monok. 

Szerény igényű izr. vallású tanítónőt keresek 
polg. isk. két gyermekem mellé azonnali belé-
pésre. Fizetés egyezés szerint. Vidor gyárve-
zető. Boglyatanya. Nyírbakta. 

Raffai miniszterileg engedélyezett számolási 
taneszköze vezérkönyvvel 50.000, gyermek-tan-
eszköze 6000 korona. Damjanich-utca 46. 

Igazgatótanító, kitűnő rk. kántor, alkalma-
zásra ajánlkozik. 

Állami tanítónő lakással cserél Csepelről. 
Stegena. 

Állást keres r. kath. családos tanító. Siófok, 
Szabadi-u. 19. 

Gyakorlattal bíró tanítónő megfelelő állást 
keres. Stefanovits Judi t . Mezőberény. 

Somogycsurgón 1905-ben képesítőzött tanító-
társaim a húsz éves találkozó előkészítése céljá-
ból tudassák címüket. Károly János igazgató-
tanító, Csurgó (Somogy m.). 

Házitanítónőt keresek I. polgár ista és I. ele-
mista kislányom mellé. Zongorázni és németül 
tudók előnyben. Fizetés megegyezés szerint. 
Cím: Liebhardt Ernő szőlőbirtokos, Örkény, 
Pest megye. 

Cserél áll. óvónő lakással, vasút mentén, bár-
hová hasonló helyre. Cím a kiadóban. 

Hatéves fiacskámhoz szerényigényű, házias, 
28—35 éves róm. kath. tanítónőt keresek. Kör-
jegyző Vitka, Szatmár megye. 

Házvezetőnőt vagy jól főző gazdaasszonyt ke-
resünk azonnali belépésre. Fizetési igények meg-
jelölésével ajánlatok Eördögh Mihály Léh, 
Abauj m. címre küldendők. 

Cserélek Heves megyéből, Eger közeléből, Ba-
laton környékén lakó kartárssal, hasonló java-
dalmazású nagyobb községbe. Javadalom: la-
kás, kert, melléképületek, 17 kat. szántóföld. 2 öl 
tűzifa. 21 egységben megállapítva államsegély-
lyel kiegészítve. Tanítói föld 1930. aug. 31-ig évi 
50 q búza és adójaiért bérbeadva. Vasútállomás 
helyben. Levélben bővebb felvilágosítást nyúj-
tok. Cím a kiadóhivatalban. 

Helyettest keresünk szeptember 15-től a rév-
aranyosi református kántortanítói állásra. Fi-
zetés megegyezés szerint. 

Felhívjuk figyelmét Londonból most érkezett 
fényképezőgépeinkre! 4—6V2 rollfilmes Kodak-
kamera, idő-pillanatzárral: 290.000; 6—9 = 
360.000 kor. Erneman Liliput 4Va—6 lemez-pack-
filmre, idő-pillanatzárbeállító-lappal, lemez-
kazettával 210.000; ugyanez 6V2—9 295.000 kor. 
Ica Bosco 6—9 rollfkamera 350.000. Ernemann 
rollfilmes gép tökéletes, elpusztíthatatlan 6—9 
360.000, 61/:—11 400.000 kor. Kezelésük könnyű, biz-
tos. Rossz felvétel kizárva. Tegyen próbarende-
lést. Hatschek Farkas. Budapest, Ándrássy-út 
31., Károly-körút 26. 

Cserél állami tanító nagyobb városból ref. 
férfival megfelelő helyre. Cím a kiadóhivatal-
ban. 

Budapesti magánpolgári iskolához ajánlko-
zom nyelvszakos oklevéllel, teljes ellátás ellené-
ben. Cím a kiadóhivatalban. 

Tíz hónapra egyszobás lakással, havi egy-
millió korona díjazással, temetési kántusba is 
használható, jó énekes, fiatal nőtlen helyettes 
tanítót keresek. Helyettesített állása egy év 
múlva valószínűleg megürül. Abony (Pest m.), 
Kiss Zsigmond ref. lelkész. 

5 és 1 éves kisleányaim mellé vidékre óvónőt 
keresek. Kölcsey Istvánné Csaroda, Bereg m. 

Cserélnék Budapesttől félórányira levő tizen-
egy tanerős állami iskolától, lehetőleg a Buda-
pest—Sátoraljaújhely-i vasútvonal mentén, bár-
mely állami iskolához. Lehet tanyai is. Thurzó, 
Békásmegyer. 

Keresek izr. okleveles tanítónőt két gyerme-
kem mellé házitanítónőnek. Ajánlatokat fizetési 
igény megjelölésével kérek. Fischl Vilmos fő-
intéző Pusztacsaba, u. p. Kecel. 

Énekkaroknak, iskoláknak Murgács Kálmán 
14 hazafias dalt tartalmazó füzetét 22.000 korona 
beküldése után küldi Művészeti Osztály, József-
körút 41. 

Bujdosók, Meghalt az Isten, Ki a legény a 
csárdában. Pápai diákok, Gyüttment, Borban 
az igazság című egyfelvonásos darabokat dara-
bonkint 4000 korona beküldése után küldi Mű-
vészeti Osztály. József-körút 41. 
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Vidékre nevelőnőnek ajánlkozik intelligens, 
kisdedóvóintézetet végzett úr i leány. Megkere-
sések: Kisdedóvó, Kisújszál lás . 

Keresek I I I . elemista leányom mellé r. ka th . 
vallású, okleveles tanítónőt, német nyelvisme-
rettel. Fényképes a j án la toka t fizetési igénnyel 
ké r : Szénássy Mihály földbártokos, Tiszasüly 
(Jász-Nagykun-Szolnok vm.). 

Róm kath. oki. tanítónőt keresek II . elemista 
leányom mellé, ki egyút ta l a háztar tósban 
segítségemre volna. Fizetés: havi 1 q búza. 
Aján la tok : Mostbacher Györgyné Nagyvázsony 
(Veszprém m.) címére küldendők. 

Nevelőnőt keresek 4—5 éves leánykákhoz; 
németül tudók előnyben. Fényképes a ján la tok 
küldendők. Kiss Gusztávné, Drávafok . Somogy 
megye. 

Harmónium, 5 oktávos, 2 hangsoros, 10 regisz-
teres mintadarab , 7 millió alkalmi áron eladó. 
H ő r l Nándor, Budapest , II.. Török-utca 8. 

Keresek egyetlen lányom mellé ev. vagy ref . 
val lású szerényigényű taní tónőt , ki a I I . leány-
gimnáziumra előkészítené. A posta is e lsaját í t -
ható. Fizetés megegyezés szerint. Űjcsanálos, 
Zemplén vm.. Nagy Pál., ev. tanító. 

Ref. ka r t á r sak ! 200 temetési énekem még kap-
ható 30.000 koronáért . Fövenyessy. Borsodgeszt, 
posta: Sály. 

Tanítónő kerestetik, ki l eányomat polgár i ra 
előkészítené. Zongora taní tás és német nyelv 
tudása kívántat ik . Állomásfőnök, Ludas. Heves-
megye. 

Szalonharmonium, szép modern kivitelben, 
16 regiszteres, a lkalmi áron eladó. Hőr l Nándor , 
Budapest . II.. Török-utca 8. 

Harmónium, ú j , 6 regiszteres mintadarab , 
szép orgonahang, ju tányos áron eladó. Hőr l 
Nándor , Budapest . II., Török-utca 8. 

Tanítónőt v a g y óvónőt keresek 6 éves leányka 
mellé, aki a háztartásvezetésben ós kézimunká-
zásban jár tas . Teljes ellátás és magas fizetés. 
Jelentkezni lehet szeptember l-e u tán : V., 
Balaton-utca 10.. I I I . em.. Va jka i . 

Evangél ikus tanítónőt keresek I I . polgárista 
leánykámhoz. Fizetési igényeket Boros La jos 
ispán, Lajoskomárom, Veszprém m. 

Harmónium eladó, a l ig használt , amer ika i 
légszívós szerkezettel, három változattal. Özv. 
Novodomszky Jánosné, Szarvas, Va jda Péter-
ú t 180. sz. Válaszbélyeg. 

Keresek pusz tára 4 és 7 éves k is lányaim 
mellé gyermekkertésznőt, v a g y tanítónőt, aki a 
német nyelvet perfekt b í r ja . Czódly Jánosné, 
Csorvás. 

Tanítónőt keresek elemi osztályok t an í t á sá ra 
két gyermek mellé. Ajánla tok fizetés megjelölé-
sével: Lipovniczky szőlő telep. Heves küldendők 

Róm. ka th . tanítót v a g y taní tónőt keresek 
helyettesnek elemi iskolához október 1-étől. 
Laikás van . B-listások és orgonálni tudók 
előnyben. Fizetés megegyezés szerint. A kom-
m ü n a la t t i maga ta r t á s igazolandó. Kolestikné, 
Hámor, Diósgyőr. 

Házvezetőnőnek a jánlkozik csekély d í jazásér t 
23 éves, ref., szerényigényű intelligens ur i leány, 
szerény háztar tású , idősebb úricsaládhoz, vagy 
magános nőhöz, hol csa ládtagnak t ek in tenék 
Nagy Anna , Gyoma. 448. házszám. 

J ó megjelenésű ncvelőnőt keresek pusz tára , 
aki kis fiamat elemire oktatná, két nagyobb 
leányommal pedig németet, f ranc iá t és zongo-
r á t gyakorolna . Fi lperger Andor földbir tokos. 
Dombegyháza. Csanád m. 

Taní tónő házitanítónőnek, anyahelyet tesnek 
ajánlkozik n a g y gyakorlat ta l , keresztény úri-
családhoz. Cím a kiadóhivatalban. 

Kintzlerné Scholtz Inez i f j ú s á g i sz índarab ja i 
ismét kaphatók Mikolik K á l m á n polg. isk. igaz-
gatónál Budapesten, IV.. Sütő-utca 1. Refor-
máció ünnepére kiválóan alkalmas Lu the r c. 
darabja , mely magyar és német nyelven jelent 
meg. Egy-egy színdarab á r a u tánvét te l 25000 
korona. 

Cserél áll. taní tó Budapes t környékéről budai 
oldalról, erdős vidékről, legközelebbi nagyköz-
ségből, pesti oldalra. Cím a kiadóhivatalban. 

A Z E L E M I N É P O K T A T Á S 

' ENCIKLOPÉDIÁJA 
Szerkesztette: 

KÖRÖSI HENRIK ÉS SZABÓ LÁSZLÓ 
H á r o m k ö t e t . 

A r a d í s z e s és tartós k ö t é s b e n 
2 8 0 . 0 0 0 korona . 

Megrendelhető havi részlettörlesztésre is. 
— Átvételkor fizetendő 80.000 korona. — 

H a v i részlet 40.006 korona. 

K E L E M E N D. és T Á R S A 
könyvterjesztési vállalatánál 

B U D A P E S T , IV, Egyetemautca 4, s zám. 
k három kötet alapára 40 K, jelenlegi szorzószám 7 0 0 0 K. 

Az Elemi Népoktatás Enc ik lopéd iá j ában 
• össze vannak foglalva mindazok a pedagógiai és 

közigazgatási ismeretek, melyekre egy modern ma-
gyar néptanítónak szüksége van. Tekintve a ma-
gyar pedagógiai irodalom felett® szegényes voltát, 
— különösen a népoktatás terén —, méltán mond-
hatjuk, hogy ez az Enciklopédia hézagot pótol s 
hatalmas eszköze lösz a néptanító munkájának. 

• .. ..: • . — — • • • - .•:. :c 
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H A R M Ó N I U M OK 
ház, iskola és dalárda részére (kcrlá olt mennyiségben) 

ö t é s f e l m i l l i ó t ó l f e l j e b b . 

T E M P L O M I HÁRMONIUMOK 
rendeies szerint rövid idóri \ elül e i s e r a n g ú a i n c t - é g b t n 

szállíthatók 

H Ő R L N Á N E O R r ^ . J L V J 

A m á r 3 ö é v ó t . k ö z i s m e r t , ú j s z a b - k e v e r é k ű , m é l y f e k e t e , 
t e l j e s e n f é n y t e l e n é s t a r t ó s 

i S K O L A T Á B L A M Á Z 
k é s z í t m é n y e i m ezidőszerint i árai forga lmi adóva l 

a köve tkezők: 
E g y '/' b á d o g fekete i sko la táb lamáz */« kg, kb. 4 iskola-
táblának K 130 000. E g y '/zbádog f eke te i sko la táb lamáz 3/< 
kg , kb. 2 i sko la táblának K 67.000. F g y db i sko la táb lamáz-
ecset , l a p o s K 36 000 és 45.000. E g y palack legf . h i g . piros 
v o n a l z ó f e s t é k , kihúzóecsette l 0 000 Láda, portó stb. kész-

kiadás 10-35 000 koronáig. 
Mel lékcikkek gyanánt n«pi áron szá l l í tható: i sko la i író-
kréta p a p i r f o g l a l a t t a l , l egf inomabb, 1 doboz 72 db S z i v a c s 
n a g y s á g szer int . Padlóolaj l egf inomabb, s zag ta lan , por-
t a l a n í t ó é s fertőt lení tő , 1 k g k b 8 - 1 0 m 2 t erü le tnek , bá-
dogokban. Tintapor, antracen , fekete , kék, piros stb. 

színben '/«—'/*—V' stb. l i ternek. 
S z á l l í t á s pos ta fordul táva l e g é s z éven át, készpénz v a g y 
utánvét me l l e t t . K í v á n a t r a n y u g t a . E g y s z e r ű u t a s í t á s 

minden k ü l d e m é n y h e z csato lva . 
r D E C r U Ü I f r v i l í A B U D A P E S T , I I , l l t i £ | S t Q 1 I t O I t L r t S z a l a g . u t c a 6 . • > 

ORGONÁK, 
h s r i r t c n i u m o k 
j a v í t á s á t é s h a n g o l á s á t j u t á n y o s á r o n 

e s z k Öz l i 

P O B U D A J Ó Z S E F 
R Á K O S P A L O T A 

Iskola utca 106/114. 
O r g o n á k á t é p í t é s é t , v a l a n i n t a z e l . 
r e k v i r á l t s í p o k a t » ; o i > a n é s p o n t o . 

s a n e s z k ö z l i . 

Új orgonákra ö í jmen lesen l e i v e z e t e t küldök. 

H A R M Ó N I U M 
hegedű vagy más hangszerről árajánlatot küld az 

Első magyar hangszergyár 
S T O W A S S E R 

BUDAPEST, II, Lánchíd-u. 5. 
L e g n a g y o b b g y á r m i n d e n n e m ű hang-

szerekbe' . 

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal 
VIII, M jzeum-körút 6. 

Most jeleni meS! legolcsóbb népiskolai iankönyxek! ™cst >(!cnt mes! 

A M A G Y A R GYERMEK ÁBÉCÉSKÖNYVE 
az egyesített jelképes phoricmimikai és írva-olvasási módszer alapján 

az elemi népiskolák 1. osztálya számára. Szerkesztették: 
Q U I N T J Ó Z S E F 

a budapest i m. kir. á l lami taní tóképzőintézet 
i g a z g a t ó j a . 

D R O Z D Y G Y U L A 
a budapes t i m. kir. á l lami taní tóképzőintézet 

tanára é s gyakor ló i sko la i tanítója . 

A szerzők könyvük szerkesztésénél a három tanítási eljárást szerencsés szempontok szerint 
egyesítették, melyek az írás és olvasás technikájának elsajátítását játszi könnyűvé teszik. 
Az irodalmi anyagban a magyar nemzet érzeimei, vágyai és reményei, a gyermek értelmi 
és érzelmi fokának megfelelően vannak feldolgozva. A könyvet a nm. m. kir. vallás- és 
közokt. miniszter úr a 388.224/S23 sz. alatt az elemi iskolák részére tankönyvül engedélyezte. 

Minisztérium megállapította bolti ára 11.700 korona. 

A M A G Y A R GYERMEK OLVASOKONYVE 
az elemi népiskolák II . osztálya számára. Szerkesztették: 

Q U I N T J Ó Z S E F 
budapes t i m. kir. á l lami tan í tóképző intéze t 

i g a z g a t ó j a . 

D R O Z D Y G Y U L A 
budapest i m. kir. á l lami taní tóképzőintézet 

t a n á r a és gyakor ló i sko la i taní tója . 

E könyv A MAGYAR GYERKEK ÁBÉCÉSKÖNYVÉ-nek folytatása. Egy magyar család 
életét állítja a gyeimek elé. melyből a vallásosság, a hazafiság,a munkaszeretet,a kedély, 
szóval a harmonikus józan élet hat a gyermek lelkére. Ezek az első magyar könyvek, 
melyek azt az eszmét tartják felszínen, melyre mindannyian állandóan gondolunk s melyre 
a jövő nemzedékét nevelnünk kell. E könyvet a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
a 138.222/923 sz. alatt az elemi népiskolák számára tankönyvül engedélyezte. Akik e könyve-
ket még nem ismerik, azoknak niutatványpékiáiiyt készséggel küld a kiadóhivatal. Azoknak 
a tanító uraknak, kik A MAGYAR GYERMEK KöNYVE-it bevezetik, az Ábécés könyv-

höz írt Útmutatót ingyen adjuk. 
Az olvasókönyv minisztérium megállapította bolti ára 13.950 korona. 

RÉVAI TESTVÉREK IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRS. KIADÁSA BUDAPEST, VIII., ÜLLŐI-ÚT 18. 
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| A M. KIR. ÁLLAMI TÉRKÉPÉSZET ! 
Dr. Kogutowicz Károly új iskolai atlaszainak kiadója. 

A m. kir. Állami Térképászat kiadásában magjelent: 

[ N É P I S K O L A I A T L A S Z s 
2 (Vidéki iskolák számára.) Nyolc térképlappal. — Tervezte: Dr. Kogutowicz Károly. 
S Min. engedélyezés száma 122.350/923. ] Ára 16.009 korona. 2 
5 - _ _ _ _ 5 lE* a legalcs&bb népiskolai a i lasz ! 2 
2 Komoly érdeklődőknek mutatványpáldányt bavazajés cá jábjl szívásén küldünk. Minden- 2 
s hova, ahol könyvkereskedő nincsan, előay:Js faltátalak m* itt kiívatlen szállítok, s meg- 2 

adom azt a kedvezményt, melyet bárki adhat. 

I H A A T L A S Z R A , ! 
1 K É Z I T É R K É P R E , I 
I ..„ . F A L I T É R K É P R E ! s van szükségé, forduljon = 

I K Ó K A I LAJOS könyvkereskedéséhez 1 
B JDAPEST, IV., Kamermayer Károly-u. 3. (Talefon 74-94.) 

1 A Magyar Kir. Állami Térképészet földrajzi kiadványainak kizárólagos főelárusítója. s 

| Egyéb iskolai földrajzi kiadványok: Egy érdekes történelmi falitérkép: | 
5 Magyarország politikai kézi fiprsrplv F, 5 
= térképe. 1:2,500.000. Ára K . . . . 3500.— M 
s Magyarország hegy-és vízrajzi kézi M a g y a r o r s z a g ezareves sorsa. S 
S térképe. 1:2,500.000. Ára K 5000.— « . , . . . . , . „ . . . , . ... £ 
1 Európa politikai kézi térképe. (Sajtó alatt) S , z l n e s ' ^ l i terkep. Feleslegesse teszi a tor- g 
S Pestmegye kézi térképe. (Nagysága ténelmi fa itérképek egasz sorozatát, mer t -
= 30X23) cm) Ára K 3500.— mindent magában foglal. Ára K 21000'—, 2 
2 Ezekből mintákkal ingyen szolgálunk ! vászonszegéllyel és lécekkel K 70000.—. 

1 U J F A L I T É R K É P ! I 
H M a g y a r S z e n t K o r o n a O r s z á g a i 

a trianoni b é k e k ö t é s előtt é s után. 

2 Tervezte Kogutowicz Károly dr. egyetemi ügyelősé?ná: megtakinthatő. Min. eng. száma — 
S tanár. Színes, nagy falitérkép. A legújabb 37995/922. Nagysági 120X190. Ára K '70.000.—, E 
S pedagógiai elvek alapján készült és rend- összehajtható in,vászonszagéllyeIK170.000.—, 2 
2 kívül áttekinthető. Egy példány a tanfel- lécekkel 200.000.—. 2 

1 EGYÉB FALITÉRKÉPEK: J 
2 Magyarország hegy- és vízrajzi, Európa összes egyéb, az elemi iskolák részére szük- 2 
2 politikai, Európa hegy- és vízrajzi, Ázsia, séges nagy falitérképek. 
E Afrika, Észak-Amerika, Dél-Amerika, A.usz- Valamennyi térkép vászonszegéllyel van el- s 
5 trália, A föld képe féltekékben, Baranya-, látva ós kapható összehajtva vagy lécekkel 2 
2 Pest-, So:nagy-, Vas-, Sopron-, Veszprém- fölszerelve. 
S megyék iskolai falitérképei, azonkívül az Felhívásra árajánlatot készséggel küldünk. : 
nseiniiiiiiiiiiiuiniiiieiiiiiHHiiiiiiMiiiiiiiiiniiiiiiiiiitiiiiitiiiMiitiiiisiiiitiniiiHtiiiiiHiiiiiiiiaiiiiiiiHiiiHnníi! 
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FITTLER SÁNDOR 
o r g o n a - , orgonas íp - és 

h a r m ó n i u m k é s z i t ö v á l l a l a t a 
P E S T E R Z S É B E T 

E r z s é b e t > u t c a 2 3 . s z á m . 

Vállalja modern új orgonák ké-
szítését művészi kivitelben. 

Régt orgonák átalakítását és ja-
vítását. 

Mindennemű orgonasípok speci-
ális készítését és szállítását. 

Szívó- és nyomórendszerű har-
móniumok készítését és javítását. 
K€l1ség1e»\62e11elkc£z£c£sel£2cl̂ élck 

A l a p í t t a t o t t 1910-ben. 

ISKOLAPADOK, TORNA-
ÉS JÁTÉKSZEREK, ATHLE-
TBKAI CIKKEK, BÚTOROK 

GYÁRA 

LOPÓS GYULA 
B U D A P E S T , I I I , B é c s i - ú t 8 5 . s z á m . 

TELEFON 1 1 3 - 4 4 . 

Az üzemembe beolvadt Feiwel-féle iskola, 
padgyár összes padmintáinak gyártása 

K ö l t s é g v e t é s 
d í j t a i a n u 

küIdü n 

Kedvező } 
f i z e t é s i -
f e l t é t e l e k 

MEGJELENT 

PEDAGÓGIAI 
Z S E B N A P T Á R 

A Z 1 9 2 4 - 2 5 . I S K O L A I É V R E 
G A Z D A G T A R T A L O M M A L 

Az i l le tményekre vonatkozó újabb rendeletek, 
a n e m áll. taní tók és óvónők fizetéskiegészíté-
sére vona tkozó rendelet , az áll. tanítóképző 
tanárok, az áll. tanítók és óvónők teljes pon-
tos rangsora, értékes cikkek és fontos tudni-

va lók egész sora ta lá lható e könyvben. 
Ara az áll. el. isk. t an í tók és óvónők rang-
sorával 30.000 K, anélkül 26.000 K és a por tó-

költség. . 
* 

Megrendelhető "» 
Pedagógia i Zsebnaptár Szerkesz tőségéné l 
B u d a p e s t V t l , D e m b i n s z k y ú t 16, I . em. 18. 

Váradi Miklós és társa Barakovits 
m ű o r g o n a . é p i t ő k 

R á k o s p a l o t a s Ú j f a l a 
(Budapest mellett) 

K l a p k a György-utca 52. 
Készítünk pneumatikus cs elektromos 
rendszerű orgonákat bérmilyen nagy-
ságban és kivitelben. Úgyszintén mo-
dem gépezetes orgonákat.Mindennemű 
orgonasípokat és elektromos fujtató-
berendezéseket stb. Vállalunk javításo-
kat, átépítést, tisztítást, hangolást és 
orgonák jókarbantartását. Tervekkel és 
költségvetéssel készséggel szolgálunk. 

Költségvetéssel és árjegyzékkel díj-
mentesen szolgálok. 

Z A H N " . R E N D S Z E R Ü I S K O L A P A D O K . 

ORSZÁGH SÁNDOR 
ÉS FIA 

orgona- és harmoniumgyár 
R á k o s p a l o t a - Ú j f a l u 
E ö t v ö s u t c a 93. s z á m 

Budapest mellett 
a nyugati pályaudvartól a C 

kocsival a végállomásig. 

Alapíttatott 1861-ben. 
Vállal Éj irgonákat, hamlokzatsípokat, 
urgena-átépítéseket (vl l ianyarére, u i -

rsndszerre), művészi k iv i te lbe* . 
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Zenei szakmunkák részletfizetésre 
is kapha tók az eredeti á r akon , legalább 500.000 koronás megrendelés esetét . 
része utánvéttel , a hátra lék három részletben havonta fizi,thető. A megi t i d> 

sével hivatalosan kérem igazolni. 

Egyharmad* 
ló állását felette^ 

Iskolák különböző hangszerekre: 
Korona 

Zongora: Chován K. I / I I . á 60.000 
Zongora: Beyer-Toldy I / I I . á 60.000 
Hegedű: Hohmann-Bloch I /IV. á 60.000 
Gordonka: Schiffer I. 66.000. — II 82.500 
Brácsa: Szerémy G 66.000 
Orgona: Antalffy-Zsiross I / I I . á 123.800 
Harmónium: Sztojánovits 123.800 
Fuvola: Burose I. 74.300. — II . á 66.000 
Cimbalom: Sey D. I/II . á 66.000 
Gitár és lant: Carully-Kleinecke 66.000 
Ének: Sík J . Elméleti rész 99.000 

„ Sik J . Gyakorlati részek közép és 
mély hangra á 49.500—74.300 

Kariskola: Szabados I. és kíséret á 49.500 
Szabados I I 57.800 

Zeneirodalmi művek: 
Bloch: A hegedűjáték és tanítási mód-

szertana 84.000 
Chován: A zongorajáték módszere 49.000 
Csiky: Hangképzés 49.500 
Antalffy: Transzponálás módszere 82.500 

„ Énekkari partitura-olvasás . . 99.000 
Herzfeld: A fuga 42.000 
Ivacsóh: Az isk. karénektan ped 35.000 
Molnár A.: Solfége I / III . á 35.000 
Molnár G.: Ált. zenetörténet 1 49.000 

„ Ált. zenetörténet I I 56.000 
Moravcsik: Pedagógiai jegyz 35.000 

Költészettan 49.000 
Radnay: Moduláció 35.000 
Rozsnyai: Kalauz a zong. tanításhoz 21.000 
Sebestyén: Gordonkajáték techn 24.500 
Siklós A.: Összhangzattan elm 63.000 

Összhangzattan példatár á . . 28.000 
Ellenponttan elm 49.000. 
Ellenponttan példatár á 28.000 
Zenei formatan 70.000 

„ Hangszereléstan I / II . á . . . . . . 140.000 
„ Hangszereléstan példatár á . . 35.000 

Zenediktálás és hallásfejlesz-
tési gyakori 49.000 

* Ehhez útmutató 21.000 
Harmonizálás kézikönyve 42.000 
Zeneesztétika 42.000 
Zenei lexikon. Újdonság 56.000 
Zenei zsebnaptár 1924/25.; ze-
nésznek nélkülözhetetlen kötve 33.600 

Szabados: Énektanítás elemei 24.800 
Solfége I/II . á 35.000 

Sztojánovits: Ált. zeneelmélet I. . 
Ált. zeneelmélet II . 

Korona 
28.000 
35.000 

Tóth: Zenei alapismeretek 56.000 
Weiner : Összhangz. jegyzetek 28.000 

Zenei formák 21.000 
Zöld: Magyar iskolai dalok elemi isk. ré-

szére kísérettel 99.000 
Kiváló orgonaművek: 

Borsay: Chorálkönyv református 82.5001 

Buchner : Koráimisék 57.800 
Temetési könyv 56.000 

„ Intonatiók, responisoriumok . . 57.800 
Fövenyessy: Magyar org. könyv 66.000 
Köveskuty: 120 praeludium 57.800 
Sa rudy : Ref. templomi énekek 41.300 
Szotyori-Nagy: Karénekeskönyv 99.000 

Férfikari gyűjtemények: 
Fövenyessy: Nagy karénektár part . . . . . 63.000 

Nagy karénektár szólam á . . 42.000 
Daloskönyv I/II . á 42.000 

Luspay : Daloljatok 42.000 
Bév fy : Férfi-karok zsebkönyve 1 63.000 

„ I I . 84.000. - I I I - I V . á 56.000 
„ Kurucnóták 42.000 

Népdal-egyveleg 42.000 
Egyes karok jegyzékét kívánatra küldöm. 

Geszler: Vegyeskarok gyűjteménye 
I. köt. 66.000. — I I 74.300 

Albumok: 
A legújabb és legszebb 101 magyar nép-

dal. 3 különböző füzet, továbbá^ 
K u r u c dalok. Magyar zenei ereklyék. Sza-
badságharc dalai 

Ezen albumok kaphatók 

zongorara a 
hegedűre á 

két hegedűre á 
cimbalomra á 
fuvolára á 

Klasszikus művek zongorára: 
Chopin: Összes keringői 

„ Nocturnok 
„ Mazurkák 

Haydn : Szonáták I / I I . á 
Kern : Modern magyar zene 
Mendelssohn: Dalok szöveg nélkül . . 
Mozart: Szonáták I / I I . á 
Schumann: Jugend-Album 

74.300 
49.500 
99.000 
66.000 
53.600 

66.000 
62.000 
99.000 
77.000 
66.000 
66.000 
99.000 
41.250 

Részletes jegyzékekkel és p o n t o s felvilágosításokkal k é s s é g g e l szolgál: 

ROZSNYAI KAROLY könyv ; és zeneműkiadó 

BUDAPEST, IV, Múzeumckörút 15. 

Tartalmaz: 
30°/o vegytiszta 
csukamájolajat 
csokoládéban 

csuksmélolaj KaJn
h
rio

a
n
tó 

t e P C S C K C ! c d e gyógyszertárban 
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El B 

NÉP 
főraktára a száz éven túl fennálló 

H 

B 

Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) 
könyvkereskedésében 

BUDAPEST, VI, Andrássy-út 21. 
ahol a Franklin-Társulat (IV, Eeyetem*u. 4.) és Lampel R. kiadásában meg« 

jelent tankönyveken kívül bárhol és bármely kiadónál megjelent 

összes tankönyvek, a legjobb és legolva-
sottabb ifjúsági művek, jutalomkönyvek 

mindkét nembeli s bármelv korú if júság számára minden alkalomra, továbbá 
forrásmunkák jellegével biró 

tanítói és tanári könyvtári művek 
a pedagógián kívül a t u d o m á n y o k v a l a m e n n y i á g á b ó l kaphatók. 

ES 

Mindenhová, ahol könyvkereskedés nincs, előnyös feltételek 
mellett közvetlen szállít és megadja azt a kedvezményt, amelyet bárki 
adhat. 

Ha valaki eddig használatban volt oly tankönyvet rendel, amely= 
bői az 1924/25. tanévre nincs és nem is lesz elegendő készlet, e 
helyett az ottani viszonyoknak megfelelő más kitűnő tankönyvet ajánl. 

Bármily jellegű iskolát el tud látni a szükséges tankönyvekkel 
és közismert előzékenységgel és pontossággal szolgál ki mindenkit. 

K a m | & a V A Franklin«Lampel kiadásában megjelent t ankönyvek az 
• W l l K w w a ú j tanterv életbeléptetése esetén az új tanterv követeimé* 
nyeinek figyelembevételével kellő időben dolgoztatnak át, úgy hogy a t a n t e r v 
életbeléptekor már az átdolgozott új kiadás lesz kapható. A Frinklin«La mpel 
tankönyvek hazafias szellem és valláserkölcsi felfogás, helyes módszer és szer= 
kezet, szép előadás, könnyű stílus és csinos kiállítás szempontjából e g y a r á n t 

általános elismerésben részesülnek s haladást jelentenek. 

IlilQllllilllllllüllll 1 1 1 1 1 1 l í r a i u l iiiiiiiiiiiiiiiii 
Magyar Tudományos Társulatok Sajtóvallalata Rt Budapest Muzeum-korut b. — Igazgató Szabó 1. István. 
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Néptanítók Lapja 
Szerkeszti és kiadja a magyar királyi vallási és közoktatásügyi minisztérium. 

SZERKESZTŐSÉG : M. kir. vall.- és közokt. miniszt. 
Budapest V, Szalay-u. 10-14. II. 47-50. — Tel.: 68-18. 

KIADÓHIVATAL: M. Tud. Társ. Sajtóvállalata Rt. 
Budapest VIII, Múzeum-körűt 6. — Tel.: J. 72-06. 

Megkaphatja minden elemi népiskola, tanító-és kisdedóvóképzőintézet, 
nemkülönben valamennyi egyházi főhatóság, tanfelügyelőség és tanfel-
ügyelői kirendeltség. A lap megküldése iránti kérelmek az elemi népiskola 
fennállását igazoló s az illetékes tanfelügyelő által láttamozott községi 
előljárósági bizonyítvánnyal együtt a Néptanítók Lapja szerkesztőségé-
hez (Budapest V, Szalay-utca 10-14. 11. 47-50.) küldendők. A helység 
(a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó! 

Előf izetés i ftr: Negyedévre 12.000 K. — Egyes szám ára minden 
megkezdett ív után 900 K. Negyedévnél több időre előfizetést nem 
fogadunk el. — Az e lő f i ze té s i dijak a k iadóhivata lba küldendők. 
Hirdetések á r s z a b á s a : Pályázati apróhirdetések: Hivatalos 600 K, 
magán 900 K szavankint. Üzleti hirdetések díjszabás szerint. — A hir-
de té s i dijak a kiadóhivatalnak e lőref lzetendők é s a hirdetések 
s z ö v e g e Is oda küldendő. — Kéziratokat nem adnnk vissza. 

T A R T A L O M : Dr. Czakó Elemér: Az osztrák és az angol iskolázás. — Hübner József: A tanya kultúrájáért . 
— Saupe E: Na torp Pál. — Geőcze Sarolta: A közgazdaságtan és társadalomtan módszere. — A hazai tan> 
ügyi lapokból. — A külföldi tanügyi lapokból: A hol land közoktatás fejlődése. — A szabadverseny és az 
erkölcsi nevelés. — Hirek: Pályázatunk eredménye. — A Néptaní tók Lapjáért. — Egyesületi élet: A Mas 
gyar I f júsági Vöröskereszt évi beszámolója. — Irodalom. — Tanítók tanácsadója: A nem állami tanintézeteknél 

alkalmazottak nyugdí jügyének újabb szabályozása. — Pályázatok. — Hirdetések. 

AZ OSZTRÁK ÉS AZ ANGOL ISKOLÁZÁS. 
I r t a : dr. CZAKÓ E L E M É R h. ál lamti tkár . 

Alkalmam volt egy nagyobb külföldi ta-
nulmányút keretében győző és legyőzött or-
szágok oktatásügyébe beletekinteni. Tulaj-
donképen a tankönyvek érdekeltek elsősor-
ban, de természetesen nem hagyhattam 
figyelmen kívül azokat a szervezeteket sem, 
amelyeknek kezében a tankönyv csak mint 
eszköz szerepel. 

A legfőbb tanulság, ami elém tárult az 
volt, hogy a háború utáni helyzetben is 
minden nemzet a legnagyobb körültekin-
téssel, gondossággal és áldozattal a jövőt 
akarja előkészíteni és pedig a jövő nemze-
dék, a tanuló if júság formálása révén. 
Mindegyik a saját sorsát akarja megoldani: 
a győző biztosítani kívánja eddig elért 
eredményeit, a legyőzött pedig jobb irányú 
neveléssel igyekszik ki a mélységekből. A 
győző meg van győződve, hogy azért ért el 
sikereket, mert elsősorban megfelelő lelki 
berendezésű emberanyag állott rendelkezé-
sére, tehát a háború tanulságait akként 
vonja le, hogy tanügyi intézményeit to-
vábbra is a régi irányelvek vonalán fej-
leszti tovább; a legyőzött pedig azt hiszi, 
hogy minden ott veszett el, ahol az egyes 
ember kiképzése ment végbe, lázas igyeke-
zettel nyul tehát a reformok után s az is-
kolák táján mindent jobban akar csinálni, 
mint ahogyan eddig csinált. A háború ter-
mészetesen nemcsak a fegyveres, hanem a 

gazdasági vonatkozásaiban is értendő s a 
jövő kiépítésénél a szellemi fegyvertár ki-
építése viszi a döntő szerepet. 

Az osztrák és az angol példán mind-
ezekbe mélyebb betekintést nyerhetünk, 
amint a világháború romhalmazából kiveze-
tik az ifjúságot, s olyan ügyes és tettrekész 
állampolgárokat formálnak, akik friss ér-
deklődéssel lesznek képesek egyéni és em-
beri problémákat megoldani. 

I. Az osztrák iskolázás. 
Ausztr iában és Bécsben a ha ta lom jelenlegi 

bir tokosai az iskolaügyből is pol i t iká t csinál-
nak. Az ú j helyzet ú j emberei ú j módszereket 
dolgoztak ki pár tpol i t iká juk erősítésére. Fel-
haszná l ják a t an í t á s t s a tanítói szervezeteket 
a r r a , hogy a jelenlegi állami berendezkedést 
véglegesítsék és fe l fogásuk szerinti ember i sor-
sok helyzetét alapozzák meg. 

Minthogy nagy létérdekek szálai fűződnek az 
iskolához, minden áldozatot meghoznak érte; 
ha ta lmas szellemi energ iá t és még ha ta lmasabb 
anyag i áldozatot fo rd í tanak reá. Bécs városá-
nak, amely most a legjobban szervezett iskola-
város szerepét a k a r j a magának vindikálni , is-
kolaügyi osztálya élén Ottó Glöckel áll, a szo-
cial is ta közoktatásügyi miniszter, melléje a 
rendes adminiszt ra t ív erők mellett 29 szakerő 
van beosztva. Ugyancsak ő vezeti az Abteilunq 
für Schulreform i rodá já t , ahol húszan dolgoz-
nak. A városi iskolaszék 109 tagból áll (ebből 
76 százalék szociáldemokrata, 24 százalék ke-
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resztényszocialists). Az iskolák, tanárok, szak-
felügyelők és tankönyvek évenként 323 mil-
l iárdjába kerülnek a városnak, ebből személyi 
kiadás 272 milliárd osztrák korona. 

Ennek az óriási erőfeszítésnek a menete, mód-
szere és eredményei még azokra nézve is jelen-
tős tanulsággal szolgálhatnak, akik nem érte-
nek mindenben egyet Bécs városának tanácsá-
val. 

Tagadhatatlan ugyanis, hogy az 1920 óta kü-
lön tartományt képező Bécs iskolázása a bel-
terjes mívelés képét mutat ja : 564 elemi és pol-
gári, 65 közép, 7 tanítóképző, 155 ipari és ke-
reskedelmi továbbképző, 11 kereskedelmi isko-
lája ós 4 kereskedelmi akadémiája van az ál-
lami szak- és felsőbb iskolákon kívül. Ausztria 
24.000 tanítója közül 10.385 működik Bécsben s 
az 1,500.000 osztrák iskolás gyermek közül 250.000 
bécsi. 

A Glöckel-féle nagy reformokat az oktató-
személyzet kioktatásán kezdték. E célból az ál-
lami Vclkserziehung mellett még három folyó-
iratot indítottak meg: Schulreform, Quelle és 
Deutsche Blattern für Erziehung címen. Nem 
szabad felednünk, hogy ezeken kívül még leg-
alább tíz tanügyi szaklap jelenik meg, köztük 
a nagytekintélyű régi Freien Lehrerstimme és 
az Östr. Pad. Warte is. A szereplésre vágyó fia-
tal szervezők szakkönyvek kiadásáról is gon-
doskodtak. Eddig megjelent a Lehrerbücherei-
sorozatban 50, a Schulreformbücherei-hen 15 s a 
Wiener Arbeiten z. pad. Psychologie-ban né-
hány kötet. Törekvéseikről, pszichológiai és di-
daktikai szempontból tájékozást adnak a fo-
lyóiratokban megjelent beszámolók: a gyermek 
testi állapotának befolyása szellemi teljesítő 
képességére, — az éleselméjűség s a gyermeki 
képesség határai, —- megfigyelések a tanulmá-
nyi kirándulások eredményeiről, — hogy lehet 
legkönnyebben tanulni (látva, hallva, hangos, 
csendes vagy halk olvasással?), — mennyi ol-
vasás kell egy tananyag kielégítő megtartásá-
hoz, — kísérletek a helyesírás, a hallás, a szám-
tani ós egyéb fogalmak begyökereztetéséhez, — 
az egyéni kézírás, — a fáradság, a kitartás, az 
éberség a különféle iskolai munkáknál, — az 
időjárás, a légnyomás és a hőváltozás befolyása 
az osztály munkaképességére, — a speciális ké-
pességek s az általános munkaszolgáltatás vi-
szonya stb., stb. A Deutscher Verlag für Ju-
gend und Volk könyvsorozataiban is hasonló 
kutatások és kísérletek jelentek meg, amelyek 
a tanítók továbbképzését nagy mértékben elő-
segítették. Iskolaügyükről összefoglaló ismer-
tetést ád Fadrus: Die Östr. Bundeserziehungs-
anstalten. (Wien. D. Verlag, 1924 470 1.) 

A nyomtatott betű mellett még hatasosabban 
vonultatták fel az élő szó erejét. A reform-
osztály tagjai 1920—24-ben egymaguk 552 elő-
adást tartottak a különféle tanítótestületekben, 
amelyhez azok a középiskolai tanítók is tartoz-
nak, kiket nálunk középiskolai tanároknak ne-
veznek. -A nyári továbbképző tanfolyamokon 
pedig 1S20—22-ben 1503-an vettek részt. 

A város pedagógiai szemináriumokat tar t 
fenn, ahol 1923—24 telén 54-en 72 előadássoro-

zatot tartottak (1. Schulreform III . 129.). E tan-
folyamokra, mely iskolalátogatásokkal és gya-
korlatokkal volt egybekötve, 1890 tanító irat-
kozott be. A tanfolyamok a testi nevelésre, 
technikákra, néprajzra s iskolánkívüli nép-
művelésre is kitértek a szorosan vett nevelés-
ügyi kérdéseken kívül. A Központi Tankönyv-
tárnak 36.000 művet tartalmazó anyaga van s 
igen nagy a látogatottsága. 

A tanítók továbbképzése kiegészült még a kí-
sérleti előadásokkal és a kísérleti iskolákkal. 
Ezeknek munkálataiban 1920—21, év folyamán 
3679 tanító és tanítónő vett részt. Külön szak-
értekezleteken tárgyalták meg a következő té-
mákat: tantervi módosítások, helyi vonatkozá-
sok a tananyagban, a tanuló munkájának ér-
tékelése (osztályzat, katalógus, bizonyítvány), a 
gyermek testi-lelki fejlődésének gondozása, ál-
lampolgári nevelés stb. A középiskolai oktatók 
külön szervezetben is munkálkodnak, külön 
lapjjik a Mittelsckullehrer és a Mittélschule; 
kísérleti iskolájuk három van: Deutsche Mittel-
schule, Allgemeine Mittelschule és a Frauen-
oberschule, amelyekben új utakat keresnek a 
középiskolai oktatás számára. 

Az elemi és polgári iskolai tanítók munkájá-
ban mindenkor résztvettek a középiskolai ok-
tatók is. Azonkívül még külön is dolgoztak tu-
dományszakjukban s közös témaként foglalkoz-
tak az iskolareform kérdéseivel, a középisko-
lára való előkészítéssel, a pályaválasztás, a test-
nevelés, az iskolai adminisztráció egyszerűsí-
tése, a felvételi vizsga, az iskolai rendtartás 
stb., az oktatás egész területét érintő problé-
máival. 

Legérdekesebb jelenség a bécsi iskolai moz-
galmak terén az, hogy nemcsak a hatóság, nem-
csak a tanítóság fe j t ki élénk tevékenységet 
és száll síkra a reformtörekvések megvalósí-
tása érdekében, hanem a szülők is, akik úgy-
szólván intézményesen megszervezve az isko-
lát kiegészítő és támogató szervként állnak 
rendelkezésre. 

Az 1919-ben megindultr iskolareform széles 
hullámokban halad előre. A jelszó az, hogy 
a passzív módszer szerint működő régi isko-
lákat cselekvő iskolákká kell átalakítani. Az 
erre vezető módszerek felkutatására minde-
nekelőtt kísérleti iskolákat állítottak fel az 
Amerikából és Angliából kölcsönzött irány-
elvek kipróbálására. 108 kísérleti elemi és 14 
polgárival kezdték az akciót. A kísérleti osz-
tályokban nem lehetett több növendék 30-nál. 
A növendékeket nem válogatták, hanem kény-
szerrel sorozták be az átlag tanulók állagá-
ból, akár tetszett az a szülőknek, akár nem. 

Az ú j iskolai kísérletek célját és módszerét 
igyekeztek a régitől teljesen elszakítva, újból 
megfogalmazni. Szakítva a régi individualisz-
tikus nevelési rendszerrel, a szociális közös-
ségbe illeszkedő állampolgár kinevelését vet-
ték tervbe. A humanisztikus vonatkozások 
mellett tehát a politikai irányzatot is szem-
mel tartották s annak megfelelően igyekeztek 
ú j egységet és egyéniséget gyúrni, azaz min-
den egyes iskolásfiút úgy akarnak elindítani 
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az élet út ján, hogy az beleilleszkedjék az em-
beriség szolgálatába és az állam szerkezetébe. 

A tanterv úgynevezett keretes tanterv. Ér-
vényes egész Ausztriára, a kereten belüli rész-
leteket azonban az egyes tartományok töltik 
ki, a Bodenstandiffkeit elve szerint. Pro-
grammszerűen taszítják le a verbalizmust és a 
materializmust trónjáról: „az anyag legkisebb 
részlete is alkalmas arra, hogy a szellemi erők 
maximumainak gyakorlására ós erősítésére 
szolgáljanak". Egészen úgy, mint az angolok-
nál az értelem s az akarat fejlesztését t a r t j ák 
fontosnak a tudás nyomasztó tömegével szem-
ben. Így aztán a zene, a kézügyesség, a test-
gyakorlat és a rajz jut nagyobb szerephez a 
mellett az együttdolgozás, a társadalmi össze-
működés előgyakorlatait űzik játék formájá-
ban. Lényegében ebben az elméletileg hangoz-
tatot t programúiban nincs semmi újdonság. 
Megtaláljuk az angol-szász iskolai törekvések 
köpött. Tagadhatatlan, hogy a bécsi ta la jban 
mindezek dús virágzásnak indultak, a szülők 
j őszemmel nézik, a tanítók lelkesednek értük, 
legjobban tetszik azonban a növendékeknek. 

Majdnem azt mondhatni, hogy az iskolázás 
több időt tölt az iskola falán kívül, mint azon 
belül. Azok a gyermekek, akikkel beszéltem, 
nem éreznek a tanrendi zsarnokoskodásból, 
vagy a bürokratikus kényszerből semmit. Az 
egyikfa j ta munkáról a másikra nem mecha-
nikusan, óravégi csengetésre térnek át, hanem 
szinte észrevétlenül, a szakszerűség és a pszi-
chológiai szükségesség szerint. E szabadságot 
mindössze két körülmény szabályozza némileg. 
Először is maga a tanító heti, vagy évi munka-
programmot állít össze (Relationsplan), amely-
nél a cselekvő tevékenysége a növendékeknek 
nem öncélként jelentkezik, hanem csak mint 
módszerbeli gazdagodás szerepel. A másik pe-
dig az a szabály, hogy mindent azonnal abba 
kell hagyni, ha a reá fordított idő és munka 
nem áll arányban az eredménnyel. 

Glöckel miniszter úrtól azt a felvilágosítást 
nyertem, hogy teljesen egyéni és tervszerűtlen 
kísérletezés ki van zárva, mert az csak növelné 
a romok közt a káoszt. Az azonban, hogy ki-
mondottan nem törekednének soha nem látott 
újításokra, az csak elméletileg áll fenni. Hirde-
tik ugyan, hogy a pedagógiai reform náluk pe-
dagógiai evolúció és nem pedagógiai revolució 
(Die Quelle, 192*2, I.). De lényegében amit csi-
nálnak egyáltalában nem enyhébb, mint a ham-
burgiak s a poroszok merész ugrású kísérle-
tei. Közös jellemvonása a germán nyelvű terü-
letek iskolaügyi reformjainak, hogy az angol 
iskolázással szemben nagy tömegeket akar el-
indítani a művelődés legmagasabb fokozatáig; 
az angol csak a kiválóak előhaladását bizto-
sítja. 

Az osztrák iskolázás, szocialisztikus irányá-
nak megfelelően, ingyenes és szabad tanítással 
szolgál. A tankönyvek és olvasókönyvek helyett 
úgynevezett osztályolvasmányok szerepelnek, 
amelyek meseszóval, szépen illusztrálva vezet-
nek be a mult, természettudományok s más 
tudnivalók világába. Ezeknek az ingyen oszto-

gatott könyveknek szép a kötése, ízléses a nyo-
mása és a belső kiállítása. Az ABC-s könyvek 
és az énekeskönyvek valóságos kis műremekek. 
A legélénkebb emóciókat a rajzoktatás idézi 
fel, az elemi iskolai rajzbeli ügyeskedésnek 
már évtizedes múltja van Bécsben, az iparmű-
vészeti iskolai tanárok mozgalmába nyúlik a 
tápláló gyökere. A tanítók osztálykönyv és osz-
tályzat helyett minden tanulóról úgynevezett 
egyéni ívet vezetnek. 

Az ideálisan kitűzött cél, hogy a tanuló részt-
vegyen az alkotásban, számára a tanítás él-
mény legyen, szinte magától jöjjön r á igazsá-
gokra, fedezze fel a találmányokat, hogy meg-
szerezze a megfigyelés, lélekjelenlét, cselekvési 
vágy s a szépnek dalban, természetben, ábrá-
zolásban való élvezését, szinte azt kívánja a 
tanítótól, hogy bűvész legyen, olyan bűvész, aki 
képes elővarázsolni a legszebb emberi képessé-
geket s a leghasznosabb tudásokat. Minden-
esetre imponáló tény, hogy Ausztria, aki „a 
világ szegénye" szerepében mutatkozik a világ 
színe előtt, belső erőit így marokra kívánja 
fogni s a jövő nemzedéket fel akar ja fegyve-
rezni szellemi fegyverekkel, amely — hite sze-
rint — alkalmas arra , hogy kivezesse a nyo-
morból, a letiprott és megalázott helyzetéből. 

Az 1919 óta tudatosan előretörő reform, mint 
ahogy a vázlatos ismertetésből is lát juk, leg-
alább is olyan nagyot szeretne alkotni, mint a 
napoleoni idők után a porosz iskolák. Kérdés 
csak, hogy a vezetők Fichte és Pestalo&zi• nagy-
ságáig érnek-e. A bécsiek gondolataiban 
ugyanis a merészséget meg lehet látni, de az 
eredmények körvonalai nem mutatkoznak olyan 
bizonyossággal. A növendékek talán többet 
vannak az utcán, gyárakban és múzeumokban, 
mint kellene. A komoly tanítás eredményeit a 
játékos hangulat nem mindig hozza meg. Azok 
a jelszavak, amiket hangoztatnak, igen szépek, 
de eddig még legalább nem tudjuk megállapí-
tani, hogy a gyermeki lélekbe ültetve, virágo-
kat nyitnának, vagy gyümölcsöket hoznának. 
A szakemberek nagyon jól tudják, hogy azo-
kat, akik csak jelszavak után indulnak, sokszor 
érik optikai csalódások. 

Aggályos mindenesetre az a lélekzetnélküli 
rohanás, nem lehet kiszámítani, hogy meddig 
bírják az ilyen iramot. Mintha sok volna a lát-
szat-törekvés és kévé® a nagy fáradtságba ke-
rülő alapozás. Komoly emberektől hallottam, 
hogy a városi elemi iskolákból a középisko-
lákba kerülő növendékek még az írás-olvasás 
tudományában is gyönge lábon állnak. Iskolai 
dolgozatokból és rajzokból magam is megálla-
píthattam, hogy azokban túlteng a mások gon-
dolatainak variációi. Aztán a munkára és a 
társadalmi együttesség elvére irányuló neve-
lésből is többet láttam papíron kifejezve, mint 
a valóságban. Nem olyan egyszerű probléma 
tehát az emberek legjobb erőit életrekelteni, 
néplelket fejleszteni, nagy tömeget nevelni, 
cselekvő embereket létrehozni, mint ahogy az 
elméletileg elgondolva fest. 

Tényként kell azonban megállapítani, hogy a 
szülők támogató gárdákban állnak a tanítóság 
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mögött. Bécsben a közömbösség, sőt ellenséges-
kedés az iskola s a szülői ház közt megszűnt. 
Még a magyar követség egyik tanácsosa is el-
ismeréssel szólt a bécsi iskola működéséről, 
amelyet gyermekei révén ismert meg. S épp 
az áldozatkész szülők szövetségesével tndja a 
bécsi iskola legszebb eredményeit felmutatni. 
Habár a keresztényszocialisták s a katholikus 
klérus tagjai nem valami jó szemmel nézik a 
„Glöckeleien" tárhódítását, mert szerintük a 
bibliai alap éppen elégséges az egységesítés 
gondolatának céljára, — egyebekben azonban, 
leszámítva Ausztria néhány konzervatív sar-
kát, valamennyi osztrák, Béccsel az élén, együtt 
megy a re formmal 

A tanya kultúrájáért. 
Hübntr József, pályázatunkon elsS díjat nyert 

pályamunkája. 
(V. köz lemény. ) 

Azoknál az átmeneti jellegű akadályoknál, 
amelyek a rendes iskolábajárást akadályozzák, 
fel kell még említenünk a gyermeki munkaerő 
felhasználását. 

Az I. fejezetben már láttuk, hogy Csonka-
Magyarország községei 50-4%-ának van kül-
területi lakossága. Ha ezen lakosság foglalko-
zását tekintjük, a túlnyomó többség földmíve-
lés sel foglalkozik; kisebb számmal vannak kép-
viselve az ipar i munkások: (bányászok, gyár i 
munkások) s legkevesebben vannak a kereske-
delem körébe tartozók (vasúti pályaőrök). 

A külterületi ipari- és kereskedelmi lakosság-
nak a gyermeki munkaerőre szüksége nincs s 
így az iskolábajárásnak akadálya nincs. 

A földmíveléssel foglalkozó lakosságnál két 
réteget kell megkülönböztetnünk. Az egyik ré-
teget a mezőgazdasági alkalmazottak, a gaz-
dasági cselédek alkotják, a másik réteget pedig 
az önálló kisgazdák. Az intelligens földbirtoko-
sokat itt nem vesszük tekintetbe, miután azok 
gyermekeik iskoláztatásáról mindenesetre gon-
doskodnak. 

A mezőgazdasági alkalmazottak, a gazdasági 
cselédek tanköteles gyermekei akadálytalanul 
járhatnak iskolába. Hogy az uradalmi iskolák-
nál mégis oly rendetlen a beiskolázás, annak 
főleg a ruházathiány, a gazdasági cselédek sze-
génysége az oka. Amennyiben az uradalom 
valamiképen akadályozná a tankötelesek be-
iskolázását, az uradalom tulajdonosa ellen 
igénybe kell venni minden esetben a 130.700. 
VIII. a. sz. rendelet 34. §-át, hogy a fiatalkorúak 
bírósága az 1913. évi VII. t.-c. 66. 3. pont-
jában előírt e l járást megindíthassa. 

A gyermeki munkaerő tehát csak az önálló 
kisgazdáknál jön tekintetbe s aki ismeri a mező-
gazdasággal foglalkozó kisgazda körülményeit, 

Csonka Magyarország — nem ország, 
Egész Magyarország — mennyország. 

annak el kell ismernie, hogy arra szükség is 
van. 

Tekintve, hogy a külterületeken, a tanyákon 
közös legelők, járások nincsenek, minden kis-
gazdának magának kell gondoskodni állatai 
legeltetéséről. H a az illető vidéken az állatokat 
vetett takarmányok termelése mellett istállózva 
tar t ják, akkor a gyermeki munkaerő javarésze 
felszabadul. 

Azonban egészen más a helyzet ott, ahol a 
természeti viszonyok kényszerítik a kisgazdá-
kat az állatok legeltetésére. Ez a vidék a Duna-
Tisza köze (továbbá a Duna és Tisza árterü-
letei). Ez a vidék az oly régóta megépítésre 
váró Duna-Tisza-csatorna területe, ahol a föl-
dek legnagyobb része vadvizes árterület s leg-
nagyobb része csak legelőnek használható. Ezen 
különleges helyzet szabja meg az itteni birtoko-
sok gazdálkodásának i rányát is, mert legfő-
képen állattenyésztésre vannak utalva. Szántó-
földjük kevés van s csak ott tudnak szántani, 
ahol a föld magasabb fekvésű. Miután elegendő 
szántóföldjük nincs, kénytelenek a közeli ura-
dalmakban részesművelést vállalni. 

Ezen különleges viszonyok kényszerítik az 
ottani lakosságot arra, hogy szarvasmarha-, 
juh-, sertés-, liba-, pulykatenyésztést űzzenek, 
illetőleg, hogy a fősúlyt ezekre helyezzék. Ezen 
állatokhoz azonban külön-külön pásztorok szük-
ségesek, mer t pl. a szarvasmarhákat és a libá-
kat együtt őrizni nem lehet. A felsorolt álla-
tokat, amióta a tanyarendszer kialakult, a gyer-
mekek őrzik, miután erre a célra (iskolaköteles 
koron túllevő) felnőtt egyént megfogadni nem 
lehet, mert a kisgazda állatai annyit nem jöve-
delmeznek, hogy felnőtt embert fogadjon meg. 
Pl. ha egy ilyen kisgazdának 4 tehene, 12 juha, 
3 sertése, 30 libája s 25 pulykája van, ezekre 
külön-külön pásztort fogadni nem tud s ézek 
őrzésére gyermekeit ál l í t ja oda. (Ezzel magya-
rázható Pes t vármegye nagy népsűrűsége, 
amely négyszögkilométerenkint 96-5. Ott még 
örülnek a gyermek születésének, mert az egy 
újabb pásztort jelent. Ott még vannak 10—14 
gyermekes családok, itt az egyke még nem tu-
dott hódítani! Ugyanez az oka, hogy Pest 
megyében a tanyai lakosság oly sok menhelyi 
gyermeket vállalt el gondviselésre.) 

Fel kell még említeni, hogy ezen vidék lako-
sainak 4—10—40—60 hold szántóföldjük van csak 
s 8—15—20—40—60—100—150 hold vadvizes terü-
letük. A természeti viszonyok folytán tehát rá 
vannak utalva az állattenyésztésre és kénysze-
rítve vannak gyermekeik munkaerejeinek 
igénybevételére. 

Ezt a külterületi iskolázás megszervezésénél 
tekintetbe kell vennünk; némi engedményt is 
kell ezen a vidéken tennünk, mert ha a viszo-
nyok tekintetbevétele nélkül kényszerítjük be 
a gyermekeket az iskolába -— a szülők megélhe-
tését tesszük esetleg tönkre. Az i t t felmerülő 
nehézségek elhárításáról bővebben a IV. feje-
zetben („A szorgalmi idő megállapítása") less 
szó. Most még csak annyit , hogy a népoktatás, 
a nemzetnevelés sikeréért a földmívelésügyi 
miniszternek a Duna-Tisaa csatorna megópí 



33—34. szám. Néptanítók Lapja 5 

tésével, a vadvizek lecsapolásával, a települési 
viszonyokat kell javí tani s a települési lehető-
ségeket a földbirtokreform helyes végrehajtá-
sával kell elősegíteni. Amíg az Alföld jószág-
állománya nem fog közlegelőkön j á rn i (felnőtt 
pásztor felügyelete alatt), addig az alföldi tan-
kötelesek pontos beiskolázása végrehajtható 
nem lesz. Éppen ezért a közlegelők létesítését 
mindenképen elő kell mozdítani, ha másként 
nem, — ú j községek keletkezésének elősegítésé-
vel. Elő kell tehát segíteni az egyes puszták, 
tanyák elszakadási törekvéseit. Bármint ra-
gaszkodjanak is az anyaközségek elöljáróságai 
a külterületekhez, csak a magyar jövőnek te-
szünk szolgálatot, ha a külterületeknek önálló 
községgé való alakulását elősegítjük. 

Ezekből is látható, hogy a népoktaási törvé-
nyekbe lelket önteni s azokat életrevalókká 
tenni íróasztal mellett, paragrafusokkal nem 
lehet. Továbbá: a kérdés rövid idő alatt nem 
oldható meg, hanem az egymásba kapcsolódó 
kérdések tömegének rendezésével, vizsgálatával 
oly intézkedések szükségesek, amelyek a rend-
szeres fejlődés a lapjai t rakják le. 

Ezek után meg kell még emlékeznünk azon 
gyermekek beiskolázásáról, akik a sors mos-
tohasága folytán már a tanköteles korban 
maguk kénytelenek fenntartásukról gondos-
kodni. Ezek a cseléd- és a menhelyi gyerekek. 
Ezek iskolamulasztásával igen sok ba j van, 
pedig miután ezek nélkülözik a családi élet 
melegét s nem részesülnek a családi élet áldá-
saiban, a legjobban szorulnak arra, hogy minél 
tovább és minél behatóbban részesüljenek az 
iskola nevelőhatásában. A menhelyi gyerme-
kekre már ráterelődött a figyelem, mert a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter rendelettel gon-
doskodik róla, hogy ezek is a társadalom hasz-
nálható tagjai legyenek s ezenkívül a 130.700. 
VIII. a. 1922. sz. rendeletében kimondotta, hogy 
a menhelyi gyermekek iskoláztatásáért ki a 
felelős, továbbá módot ad arra, hogy az igazo-
latlanul mulasztó menhelyi gyermek gondvise-
lőjétől elvétessék. (34. §.) 

Sokkal több baj van a cselédgyermékíek mu-
lasztásával. Ezek mulasztásánál a tanítónak 
sokszor igénybe kell venni a 130.700. VIII . a. 
1922. számú rendelet 29. paragrafusának azon 
rendelkezését, hogy a mulasztások elbírálását 
a tanító szabadon mérlegeli. 

Ugyanis a tanítónak sokszor elnézéssel kell 
lennie a cselédgyermekek mulasztásánál, mert 
tekintetbe kell vennie a szegénységet, amely 
ezen gyermekeket a r r a kényszeríti, hogy már 
tanköteles korban mint cselédek szolgáljanak. 
Sajnos, az ilyen tanköteles cselédeket alkal-
mazó gazdák azzal érvelnek, hogy nem azért 
fogadták a gyermeket, hogy iskolába járjon, 
nem azért ruházzák s nem azért fizetnek bért. 
ITa a tanító az ilyen gazdákkal szemben alkal-
mazza a törvény teljes szigorát, a gyermeket 
egyszerűen elbocsájtják s bérének tekintélyes 
részét levonják. Az ilyen gazda a tanítóra a 
törvény szigora miatt haragszik, az elbocsájtott 
gyermek szülei pedig azért, mert a család meg-

élhetése sokkal nehezebb és a gondok nagyob-
bak lettek. 

Tekintve azt, hogy éppen a legszegényebb 
emberek gyermekei kénytelenek szolgálni 
menni, mert így a gyermeknek legalább élelme 
és ruházata biztosítva van, — indokolt a tanító 
elnézése. A végtelenségig azonban nem lehet a 
tanító elnéző, mert elnézését kihasználják s ez 
végül a gyermeki munkaerő kizsarolására vezet 
s ezenkívül igen sok gyermek nő fel, akik az 
állampolgártól megkövetelhető elemi művelt-
ség színvonalán alul maradnak, sokszor a tár-
sadalom kárára. 

Miután az iskolának az a hivatása, hogy 
melege egyenlő erővel áradjon minden gyer-
mekre s hogy minden gyermek nevelő ráhatá-
sokban részesüljön, különös gondozásban kell 
részesíteni a sors ezen mostohagyermekeit. 
Ezért rendeletileg kellene kimondani a 130.700. 
VII I . a. 1922. sz. rendelet 4. §-ának kiegészíté-
sére: az iskoláztatási kötelesség teljesítéséért fe-
lelős gondviselő a gazda is; (187G. évi XI I I . t.-c. 
29. és 1907. évi XLV. t.-c. 32. §); s hogy az a 
gazda, aki tanköteles gyermeket azért bocsájt 
el szolgálatából, mert iskoláztatni nem akarja, 
a gyermek bérét nem vonhatja el, hanem köteles 
azt teljes egészében kifizetni! 

Ezenkívül, ha cselédgyermek négy ízben 
kerül az igazolatlanul mulasztók kimutatásába, 
ezzel egyidejűleg hivatalból kötelezően alkal-
mazandó a 130.700. VIII . 1922. sz. rendelet 34. §-a, 
amely szerint a tanító az 1913. évi VII . t.-c. 
66. §-ának 3. pontjában körülírt e l járás érde-
kében köteles legyen megkeresni a fiatalkorúak 
bíróságát. A fiatalkorúak bírósága soronkívül 
gyorsított eljárással intézze el ezen ügyeket s 
szükség esetén meghatározott ideig tiltsa el az 
illető gazdát tanköteles korú cselédgyermek 
tartásától. 

Miután a gazdák cselédgyermekeiket tan-
eszközökkel ellátni egyáltalán nem akarják, 
erre rendeletileg kötelezendők; szükség esetén 
hivatalból kell ezeket taneszközökkel felszerelni 
s ezek árát közigazgatási úton beha j t an i 

Végül rendeletileg határozottan kimondandó, 
hogy miután a tanköteles cselédgyermek isko-
láztatásáért a gazda felelős, az esetleges bün-
tetést a szülő nem vállalhatja magára, ami ma 
a szegénység, a nyomor folyományaként eléggé 
pyakori eset. Ezenkívül legcélszerűbb volna a 
menhelyi és cselédgyermekek iskolamulasztá-
sait szigorúbban elbírálni s ezek gondviselőit 
magasabb büntetésben! részesíteni! 

Hiszek egy Istenben, 

Hiszek egy Hazában, 

Hiszek egy isteni örök Igazságban, 

Hiszek Magyarország föliámadásában. 

Amen. 
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Natorp Pál. 
I r t a : Saupe E. 

Augusztus 17-én hal t meg. Halála nagy vesz-
teség a filozófiára, a pedagógiára és a tanító-
ságra nézve egyaránt. Elhalt taní tója és ba-
r á t j a H. Cohen és ő voltak a marburgi (filo-
zófiai) iskola főképviselői. Mint újkantiánusok 
Kant filozófiájának a lényegét „a transcenden-
tális alapfogalmát ismét felfedezték és Kant 
módszertani és ismeretkritikai felfogását kifej-
lesztették". Natorp filozófiája Platonban és 
Kantban gyökerezik. A tanítókat Natorp első-
sorban azért érdekli, mert ő a megalapítója az 
újabb szociális pedagógiának. Már Platón és 
Aristoteles a neveléstudomány klasszikus meg-
alapítói, is a társadalmi élet kérdései közé vet-
ték a nevelés kérdéseit; szemükben a pedagógia 
része az államtudománynak. Mindketten a 
közösséget vallják a nevelés döntő hatalmának. 
Ezt a gondolatot az újabb pedagógiában gyak-
ran elfeledték. Natorp azzal, hogy a nevelés és 
a közösség kapcsolatait újra felfedte, azokat 
elvi alapjukban megragadta, a neVelés kérdé-
seiben módszeresen keresztül vitte és következ-
ményeiket minden oldalúlag kifejtette, ú j fel-
adatot oldott meg. Szerinte a szociális pedagó-
gia, mint tudomány nem tekinti az egyént és 
a közösséget ellentétnek, amelyek közt utóla-
gosan kell kiegyenlítést keresni; ellenkezően a 
két fogalom eredeti, meg nem szüntethető köl-
csönös kapcsolatban van. Az első nevelés tehát 
egyúttal egyénies (individuális) és az indivi-
duálisnak pedig egyúttal társadalminak (szo-
ciálisnak) isi kell lennie. De a közösség fogalma 
az átfogó és a központi; tehát azt a peda-
gógiát, amely az egyén és a közösség ere-
deti kölcsönhatásának feltételén alapszik nem 
lehet éppen úgy individuális, mint szociális pe-
dagógiának nevezni. A szociális pedagógia a 
közösséget és az egyént nem látja pusztán 
adott, tapasztalati (empirikus) tényezőknek, 
hanem figyelembe veszi fejlődésüket is. Mivel 
pedig fejlődésük nem vak természeti törvény 
szerint megy végbe, hanem az emberek akara-
tától függ, azért a két tényező eszmei jelentő-
séget nyer. Natorp hangsúlyozza, hogy egyént 
és közösséget nem szabad két ellentétesen ható, 
egymástól elkülönülő tényezőnek nézni. Közös-
ség egyáltalában nincs az egyéneken kívül, a 
közösség az egyének közössége. A közösség csak 
az őt alkotó egyének tudatában áll fenn. Vi-
szont az egyes ember csak közösségben és a kö-
zösség által van, emberek nélkül egyáltalában 
nem ember az ember. 

A szociális pedagógia el aka r j a kerülni az 
individuális pedagógia hibáját . A közösséget 
lá t ja ugyan mindig az átfogónak és az alapnak, 
de azért nem áldozza föl az egyént. A közösség 
nem fenyegeti az egyes ember szabadságát. A 
közösségre való nevelés ki tágí t ja a szívet és a 
tekintet körét és erős lendületet ad az akarat-
nak. Az egyéniség alapelvében helyes, hogy az 
mindent, ami az emberiség közös szellemi tulaj-
dona, az egyén tulajdonává kell tenni és 
hogy az egyénnek mivoltát sa já t fejlődési tör-

vényei szerint kell kifejleszteni. A közösség 
ebben az értelemben egyéniesen alakí that ja a 
nevelést. Ebből következik, hogy az egyéniség 
igazi jelentése nem áll ellentétben a közösség-
gel, hanem ennek pontos korrelátuma. Valóban 
úgy áll a dolog, hogy minden, ami a tudatban 
kialakul, nem alakulhat ki a közösség nélkül. 
Ez érvényes az erkölcsiségre, a tudományra, 
a művészetre és a vallásra. 

A közös&ségre való nevelés az alapkérdése a 
szociális pedagógiának. Mikor közösségről van 
szó annak valóságos konkrét formáit kell érte-
nünk a családtól a községig, az államig és végre 
azt a közösséget, amely legalább eszmeileg 
tartozik lenni. A közösség élete a legjellemzőbb 
fokozataiban, ugyanazon elvek szerint épül föl, 
mint az egyén művelése. Natorp a mi társadal-
munk alaphibájának azt tar t ja , hogy nincs 
benne belső egység. Ez nem csak a társadalmi 
rétegeken belül vezetett szétszakadásra, hanem 
az egyént magában is szétszaggatta és gyöke-
rében elvágta. Most már nemcsak meg kell ta-
lálnunk az emberi mivoltunk egységes alapját, 
hanem ezt mintegy ú j ra meg kell vetnünk min-
den egyesben és minden egyes ama kölcsönös 
kapcsolataiban, amelyek őt nemcsak osztályá-
hoz, hivatásköréhez, vallási- és érzületi közös-
ségéhez, hanem minden ilyen elválasztón felül 
a néphez és ezáltal az emberiséghez fűzik. 

Ebből az alapgondolatból jut Natorp a 
munka- és az egységes iskolához. A nem pusztán 
fölvevő, hanem az ember kibontakozásra tö-
rekvő erőinek eleven tevékenykedtetését je-
lentő szemlélet az alapelve az iskola munkájá-
nak. Azonban az ember művelése nem merül-
het ki a fej és a kéz munkájában. A belsőből 
meginduló csirázásnak és fejlődésnek olyan pil-
lanatokra is van szüksége, amelyekben az ember 
magához térhet. Az ilyen igazi ünnep a legter-
mékenyebb ideje az embernek. Natorp, Ker-
schensteiner felfogásának megfelelően olyan 
munka-iskolát kíván, amely odaadó állampol-
gárrá nevel. A művelődésben mindenkinek 
részt kell vennie és erőit abban az irányban kell 
kifejlesztenie, amelyet képessége és ösztönei 
mutatnak neki, hogy az egésszel való együtt-
munkálkodásában éppen azon a helyen legyen, 
ahol feladatát a legjobban betöltheti. Ezt a célt 
szolgálja az egységes iskola is. Natorp azok 
közé a főiskolai tanárok közé tartozott, akik 
még az összeomlás előtt egységes iskolát kí-
vántak. Az egységes iskolának a szabad önkor-
mányzaton kell alapulnia. Nem az államnak 
kell lennie a nevelő közösség központi erejé-
nek; a szellemi ügyek egészét a szellemileg ma-
gasabban állók szabad rendelkezése alá kell 
bocsátani. Az iskolának, mint saabad közösség-
nek nemcsak a nép, hanem az állam iskolájá-
nak is kell lennie. 

Az egységes iskolai tervbe kell besorozódnia 
az egyetemnek is. Az egyetemnek nemi szabad 
a világtól távolállónak lennie, mint magános 
hegycsúcson álló kolostornak, hanem bele kell 
tartoznia abba a főiskolai szervezetbe, amely 
kiterjed az egész országra s azért mindenki el-
érheti, de amelyet a szorosabb értelemben vett 
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egyetem, mint tápláló és vezető központi szerv 
tar t össze és táplál. 

Három fokának kell lennie az egységes 
iskolának: az első a családi nevelés, a második 
az iskolai nevelés és a harmadik a nyilvános 
életben folyó szabad oktatás. Natorp a családi 
nevelésben Pestalozzi nevelését követi. Szemé-
ben minden női nevelő példája Gertrúd. 

Az iskolai nevelés első követelményének az 
önállóságra való nevelést t a r t j a . „Légy ön-
álló"! mondja Natorp. , 3 a pedig megtaláltad 
magadat, örömmel veszítsd el ismét, azaz sok 
gondolkozás nélkül lépj a felismert jó szolgá-
latába." Az iskolai közösség merev szervezete 
mellett szükség van szabadságra. Azon kell len-
nünk, hogy azt puszta kényszerintézet helyett 
lehetően az ügyanazt akarók egyesületévé te-
gyük. Natorp, Langermann és Foerster felfogá-
sának megfelelően a közösségre művelően ható 
iskolai önkormányzat híve. A közösség érzését 
fejleszti a műhelyoktatás is. Az egységes iskola 
a lapja az általános népiskola, melynek hat vagy 
nyolc osztályból kell állania. Ezen kell nyu-
godnia a többi továbbvívő iskoláknak. 

Natorp két i rányát különbözteti meg a műve-
lésnek: a szaktudományi (realisztikus) és a 
nyelvműveléshez szorosan kapcsolódó szellem-
tudományi (humanisztikus) irányt. Az iskola 
célja: az akarat müvelése. Ennek szolgálatában 
kell állnia a vallástanításnak is. Natorp nem 
mond le az iskolai vallástanításról, mivel a val-
lás lényeges alkotórésze az emberiességnek. A 
vallás eredete az emberiességben van; egy val-
lásnak tehát helyet kell foglalnia a humanitás 
határain belül. A vallási képzet, jelképező ere-
jével tovább is fönntartatnék, bár az esztéti-
kai alakítás határainak és mértékeinek meg-
felelően alakulna. A brémaiak kívánságát, a 
a vallásoktatás kiküszöbölését, Natorp 1905-ben 
elutasította. 

Natorpot Pestalozzira vonatkozó tanulmá-
nyai a pedagógiához vezették. A pedagógia sze-
mében sem puszta művészettan, hanem a mű-
velés tudománya, elméleti alap a nevelést és a 
tanítást illető kérdések eldöntésében. A nevelés 
fogalma helyett inkább a művelés fogalmát 
használja. A művelés a művész alkotó tevé-
kenységére emlékeztet. Művelni annyit tesz, 
mint tökéletessé formálni. Művelés és nevelés 
egy cél fogalmat tételeznek fel. Annak a fogal-
mát, ami nincs, de aminek lennie kell, eszmének 
nevezük. Míg Herbar tés vele taní tványa Rein 
csak az erkölcstant és pedagógiát lát ják a peda-
gógia segédtudományának, Natorp az egész 
filozófiát. Az emberi művelés egész tartalmá-
nak a pedagógiai kutatás tárgyává kell lennie. 

A művelés tar talma Natorp szerint egyet 
jelent a kultúra tartalmával. Mint Kant ő is 
azt kívánja, hogy a művelés tagozódását és 
egységét a műveltség (Kultúra) tartalmának 
tagozódásán és egységén tanulmányozzák. A 
tudomány a kultúrának három főirányát álla-
pította meg: a tudományos, az erkölcsi és az 
esztétikai kultúrát. Ebből Natorp szerint műve-
lés tartalmának következő tagolódása folyik: 

1. Az értelem elmélete és technikája, a ter-

mészet ismerete és az utóbbival nyer t uralom 
gyakorlása a természeten. 2. Az akara t terü-
letén az erkölcsi érzület és tett, az egyén és 
a közösség életének alakulása. 3. Az esztétikai 
képzelet területén a művészi felfogás és alkotás. 

Az emberi kultúra e három főága: a tudo-
mány, erkölcs és művészet alkotják a művelés 
tartalmát is. 

Natorp annak az etikai szocializmusnak volt 
híve, amely a megújhodást a nép műveltségé-
nek és erkölcsének emelésével törekszik meg-
valósítani. Fichte módjára a nevelést a nép 
ügyének, nemzeti nevelésnek akar ta tenni. 
Szerinte a népiskolai tanítónak néptanítónak, 
a nép legképzettebb emberéneik kell len-
nie. Azért is akar ja a tanítók egyetemi kép-
zését. Az emberiség életében évtizedek óta hú-
zódó materialisztikus áramlatot az ideális ja-
vak: a tudomány, az erkölcsiség és a művészet 
művelésével igyekszik megszüntetni. A csak 
külsőségekre törekvésben hazája katasztrófáját 
látta. 

Műveiben személyisége teljesen háttérbe vo-
nul. Még annak sem sikerült életfolyásáról 
semmi közelebbit megtudnia, aki vele levele-
zésben állott. De nobis ipsis silemus, magunkról 
hallgatunk — volt jelszava. Nem beszélt magá-
ról csak műveiről. A „Philosophie der Gegen-
wart in Selbstdarstellungen" c. mű első köte-
tében rajzolja meg filozófiájának kifejlődését. 
A tanítók körében felejthetetlen marad e geniá-
lis ember, nagy szociálpedagógus és igazi pesta-
lozziánus emléke. (Alig. D. Lhrztg.) 

A közgazdaságtan 
és társadalomtan módszere/ 

I r ta : Geőcze Sarolta. 

XX. 
Nincs nemzedék, amely a tőzsde szere-

pét a gazdasági életben annyira megérezte 
volna, mint a mai. Ez a szerep ma túlnőtt ter-
mészetes keretein és döntővé, sőt uralkodóvá 
vált; oly elfajulásokat mutat, amelyek magát 
a nemzet életérdekét veszélyeztetik s mélyen 
belenyúlnak a társadalom, sőt a családok éle-
tébe is. A tőzsdejáték elharapódzott s valósá-
gos mételye lett társadalmunknak. Egy na-
gyobb baisse ezer exisztenciát tesz tönkre, 
nagy vagyonokat omlaszt össze s hírére revol-
verlövések ad ják meg a visszhangot. Ezt )a 
mai fiatalság tudja; hisz benne él. De nem 
lát ja tisztán. Ezt a tisztánlátást kell i t t meg-
adnunk. 

Bevezetésül a tőzsde fejlődését. Hogy alakul 
I ki a középkorban. Mint a többi vásár. Mert 

vásár a tőzsde is, csakhogy világvásár; ezt jól 
meg kell értetni. Az eladó s vevő találkozó-
helye. Csakhogy itt a vásár nagyban folyik s 

* A megelőző köz lemények rész le tezésé t l á sd a Nép tan í -
| tók L a p j a 9—10. s z á m á b a n ; t o v á b b i f o l y t a t á s o k a 17-18., 
I 23—24., 25—26., 31—32. számokban . 
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a portékát nem viszik oda, csak üzleteket köt-
nek. A tőzsde jelentősége abban áll, hogy az 
árak s árfolyamok ott szabódnak meg; tehát 
mintegy szabályozója a forgalomnak s a világ-
piacnak. Három legfőbb ága: az érték- (va-
luta), értékpapír- (váltó- és részvény-) s a ga-
bonatőzsde. 

Az első az egyes országok pénzének árfolya-
mát szabályozza. Ránk nézve ma e szempont-
ból a zürichi tőzsde jegyzése a döntő. Ott vá-
lik el, mennyit ér pénzünk a világforgalom-
ban s mekkora a vásárló ereje idebent. Az ár-
alakulást, mint minden piacon, itt is a kínálat 
és kereslet viszonya dönti el. A valutarontás-
nak épp az a magyarázata, hogy akiknek a 
mi pénzünk romlása az érdekük, azok itthon 
összegyűjtik a sok .magyar pénzt; ez legköny-
nyebb a kosztpénz útján; t. i. a nagy heti 
kamat ígéretével b í r j ák rá a tájékozatlan em-
bereket pénzük átadására. Ezek azt hiszik, jól 
járnak vele; nem tudják, hogy később pén-
zünk romlását ők is meg fogják sínyleni s nem 
is sejtik, hogy kosztba adott pénzükkel ők is 
hozzájárulnak pénzünk elértéktelenedéséhez. 
Mert mi történik Zürichben1? Egyszerre nagy 
tömeg magyar koronát dobnak a piacra; kí-
nálat tehát van, kereslet nincs; az eredmény: 
az árfolyamcsökkenés, vagy baisse. Sőt a nagy 
kínálatra beáll a pánik, a riadalom: mikor 
mindenki szabadulni akar az elértéktelenedő 
pénznemtől; s erre már az árfolyam még le-
jebb zuhan. Ily módon sikerült pénzünket né-
hány hónap alatt értéke ötöd részére csökken-
teniök. De az országrontó üzérkedést megfé-
kezni az államhatalom mai napig sem képes. 

Másik elfajulás a gabonatőzsdén dívó fede-
zetlen határidőüzlet. Ez úgy jő létre, hogy ott 
nemcsak tényleg meglévő, hanem fiktív meny-
nyiségeket is adnak-vesznek.* Ezek a fiktív 
mennyiségek az árfolyamot majd feljebb szök-
tetik, majd lecsökkentik, amint az üzérkedők 
érdeke kívánja. A falusi gazda pedig kény-
telen termését a tőzsdei áron adni s így a mes-
terségesen leszorított árfolyamnak ő vallja 
kárát. 

Másik gyakori módja a járat lan gazda ká-
rosodásának, hogy termését őszi szállításra 
még lábon eladja. Közben elveri a jég, vagy 
megszorul a szem; szóval kevesebb marad el-
adásra. Őszkor neki a hiányzó mennyiséget, 
vagy annak árkülönbözetét az akkorra mes-
terségesen felszöktetett árak szerint kell pénz-
ben megtérítenie. — Ezért követelik az agrá-
riusok világszerte a fedezetlen határidőüzlet 
eltiltását s a tőzsde megrendszabályozását, il-
letve reformját. 

Er re szükség is van. Mert a jogegyenlőség 
korszakában a tőzsde mai napig megtartotta 
középkori kiváltságait s autonóm szervezetét. 
Míg minden egyéb peres ügyben a kinevezett 
rendes bíróság az országos törvények szerint 
ítél. 

• V o l t esztendő, a m i k o r a b u d a p e s t i t ő z s d é n h á r o m s z o r 
a n n y i b ú z á t a d t a k el, m i n t a m e n n y i t é n y l e g t e r m e t t . S a 
g a z d a a t e r m é s é t a r a t á s u t á n a z t á n az í g y l e s z o r í t o t t á r o n 
vo l t k é n y t e l e n e ladn i . A k k o r k i t ű n t , h o g y a t e r m é s k e v e -
s e b b ; az árak egyezerre fe l szöktek, de a k ü l ö n b ö z e t e t m á r 
az fizér zsebelte. 

Egy ily, a modern jogegyenlőséggel ellen-
tétes kiváltságos intézmény tehát okvetlen 
reformra szorul. Azt a jövő nemzedék feladata 
lesz megalkotni. Tartsa meg a tőzsde a világ-
forgalomban árszabályozó működését; ezál-
tal a gazdasági életnek megbecsülhetetlen szol-
gálatot tesz. De szűnjenek meg azok a közép-
kori kiváltságai, melyek a XX. század jog-
érzetével nem férnek össze; melyek lehetővé 
teszik azokat a kinövéseket, amik magának a 
tőzsdének ártanak legjobban, mert hitelét ás-
sák alá s a reális üzleti élet szabályozója he-
lyett az irreális üzérkedés s a játékszenvedély 
tombolásának helyévé s ezzel a nemzet gazda-
sági életére veszedelmessé teszik.. Minden ki-
váltság magában hordja büntetését; s a ki-
váltságosnak a saját jól felfogott érdekében 
kell törekednie a modern jogrendbe való be-
illeszkedésre. Ezt az egészséges gyógyulási fo 
lyamatot kell nekünk az i f jú nemzedék tisz-
tánlátása révén előkészítenünk. 

Ezzel áttérhetünk a közgazdaságtan követ-
kező fontos ágára: a jövedelemre. Az ortho-
dox közgazdaságtannak ezt a mostohagyer-
mekét nekünk itt szociális, ethikai és nemzeti 
szempontból is kell tárgyalnunk. Smithék 
egyoldalú, szűklátókörű felfogásának e mé-
lyen a társadalom életébe vágó kérdésről nagy 
része van a gazdasági élet mai elfajulásában. 
Mert, sajnos, az a rövidlátó, hézagos felfogás 
még ma is uralkodik. 

A hiba ott van, hogy az ortliodox közgazda-
sági felfogás csakis a termelés, illetve a gaz-
dálkodás eredményét tekinti jövedelemnek 
(vagyis a vagyonhozadékot, a munkabért s a 
vállalkozói nyereségei; ami azon kívül esik 
(örökség, ajándék vagy nyeremény), azt csak 
bevételnek tekinti; az adót pedig pusztán má-
sodlagos származékjövedelemnek minősíti. 

Végezzünk ezekkel egyenkint. 
Először az adóval. A fenti meghatározás rá-

illik a jövedelmi s a fogyasztási adóra, mert 
azok tényleg a termelt s fogyasztott javak 
után befolyó másodlagos, származékjövedel-
mei az államnak. De váj jon lehet-e szárma-
zékjövedelemnek tekinteni a fejadót, vagy a 
terméketlen parlagra, vagy a lakatlan házra 
kivetett vagyoni adót, vagy az önként kivetett 
kultúradót, vagy egyházi adót (például a pár-
bért)? Ezeket származékjövedelemnek minősí-
teni semmiféle okoskodással nem lehet. — A 
dolog úgy áll, hogy az államnak, iskolának, 
egyháznak állandó jövedelemre van szüksége, 
hogy szükségleteit kielégíthesse. Azért eszelték 
ki az adók ezerféle nemeit. Azok egyszerűen 
állandó, rendszeresített jövedelmi források. 
melyeknek a termeléshez sokszor semmi közük 
sincs, tehát nem is tekinthetők a termelés 
eredményének. 

Az a felfogás sem állhat meg, mintha az 
örökség, ajándék s nyeremény puszta bevétd 
volna. Mert a bevétel puszta könyvelési for-
mula. Bevétellé válik minden jövedelem i» 
(járadék, munkabér és vállalkozói nyereség), 
mihelyt elkönyvelték. Az az örökség vagy 
ajándék, amit Lorántffy Zsuzsanna vagy Pá 



33—34. szám. Néptanítók Lapja 9 

lóczy Horváth Mária a sárospataki kollégium-
ra hagyott, illetve adott, annak a kollégium-
nak igazi létfenntartó, állandó jövedelmi for-
rása, amiből szükségleteit kielégíti; tehát ko-
rántsem puszta bevétel. — A lutrizó játékos 
pedig abból a főnyereményből, föltéve, hogy az 
elég nagy, akár holtig élhet, azaz minden szük-
ségletét kielégítheti s így az neki állandó jöve-
delmi forrása, nem pedig puszta bevétele. — 
Ez az egész bevétel-elmélet tehát merő formai-
eág. Az illető jövedelmek lényegét nem érinti. 

A jövedelem fenti meghatározása hiányos; 
nem pusztán a termelés jövedelme az. Fogal-
mában benne van a felhasználhatóság is, még 
pedig a szükségletek fedezésére. A gubacs is a 
tölgyesben csak érték; jövedelemmé akkor vá-
lik, h a összeszedik és felhasználják. 

A fogalmat tehát ki kell egészíteni. Jövede-
lem a létszükségletek kielégítésére felhasznál-
ható érték. A nyers jövedelemből a termelési 
vagy kezelési költség levonandó; ami fenn-
marad: a tiszta jövedelem. 

Az az érték nem mindig termelés eredménye, 
sem nem munkabér, 6em vállalkozói nyereség. 
Van hivatásos kártyás (olykor hamisjátékos), 
akinek rendes jövedelme a kártyanyereség — 
abból él; van hivatásos adósságcsináló, akinek 
az a jövedelmi forrása — abból él; az uzsorás 
az uzsorából él meg, — neki az a jövedelmi 
forrása; sokszor még családját is abból t a r t j a 
fenn. A júdáspénz is jövedelem, amiből jól meg 
lehet élni; példa r á a hazaárulók. S így tovább. 
Az érvényesülés föltétele nem is maga a va-
gyon; elég a jövedelem — bármily forrásból 
eredjen is az. 

A társadalom s a nemzet szempontjából 
azonban nem a fogalommeghatározás a fontos, 
hanem az: mily forrásból ered a jövedelem? 
Tisztességes-e az, vagy tisztességtelen? Ez a 
kérdés nem jutott eszébe az ortliodox közgaz-
dának. Pedig ez dönti el: jogos-e a jövedelem, 
vagy jogtalan? — tehát hasznos-e vagy káros 
az a jövedelem a társadalomra s a nemzetre? 
Szociális és nemzeti szempontból ez a fontos. 
S oz szabja meg irányát a jövedelmi szociál-
politikának is. 

Ezt a szempontot nem hangsúlyozhatjuk 
eléggé; kivált ma, mikor közéletünk minden 
rothadásának okát ott találjuk az erkölcsi ér-
7<ék eltompulásában, amely nem tesz különbsé-
get a tisztességes s tisztességtelen jövedelem 
közt, mohón kap ra j ta , bármily szennyes for-
rásból eredjen s térdet-fejet ha j t annak boldog 
élvezője előtt 

Az i f júság előtt azonban ezt a különbséget 
élesen meg kell világítani. Nekik tisztán kell 
látniok. A romlatlan i f júság lát is és nem al-
kuszik. Megalkuvás nélkül kell eléjük állítani 
az igazságot. Mert a nemzetnek nem minden 
áron boldogulni akaró, hanem kristályjellemű 
nemzedékre van szüksége. Annak pedig föltó-
tele a tisztánlátás. 

Tehát világos, félremagyarázást nem tfirő 
meghatározás kelL 

Tisztességes aa a jövedelem, amely törvényes 

jogban gyökerezik s mások károsításával nem 
jár. Tehát elsősorban a munkabér (mármint-
hogy a tisztességes munka bére — mert van tisz 
tességtelen munka is, például a csempészés, vagy 
a fehérrabszolga-kereskedelem), akár testi, akár 
szellemi, azaz a cselédbér vagy egyéb személyes 
szolgálat díja, továbbá a tisztviselői fizetés; 
nemkülönben az orvosi, ügyvédi, mérnöki, írói, 
művészi tiszteletdíj; a hosszantartó korábbi 
munkával megszolgált nyugdíj vagy beteg-
segély. Ide tartozik a vállalkozói nyereség is, 
ha tisztes úton szerezték. Ezek jogosságát vi-
tatni sem lehet, mert az illetők megdolgoztak 
érte. Ide tartozik továbbá a biztosítási összeg 
s az évjáradék, a szerzett vagy örökölt, vagy 
ajándékba kapott vagyon jövedelme (föltéve, 
hogy igaz úton jutott hozzá az ember, tehát 
az örökséget nem kihízelegte, a jövedelmet 
nem munkauzsora révén szerezte magá-
nak). A tökekamat is az, valamíg a törvenyes 
határon alul marad. — De — s ezt jól bele 
kell vésni az i f júság lelkébe — a tisztes mun-
kával szerzett jövedelem mindig magasabb-
rendű, mint a munka nélkül szerzett, mert ez 
utóbbi némileg élősködés jellegű. A társada-
lom erkölcsi ösztöne ezt megérzi; azért része-
sül nagyobb közbecsülésben a közjóért, vagy 
családjáért dolgozó ember, mint a dologtalan 
here. S azért sú j t ja közmegvetés, utálat mind-
azokat, akik mások megrövidítésével, a mások 
jogának kijátszásával jutnak jövedelemhez, 
örökséglesés, hízelgés, stréberség, sőt csalás 
út ján. Mindez tisztességtelen. Finom érzésű 
ember az ily jövedelmet visszautasítja; in-
kább lemond az élet örömeiről, hogysem ily 
áron jusson hozzájuk. Ezt a kényes, finom er-
kölcsi érzéket kell az i f júságban kifejleszte-
nünk. 

Tisztességtelen, rövidre fogva, minden oly 
jövedelem, amely másnak testi-lelki megkáro-
sításával jár , vagy erkölcsi lealjasodásból 
ered. Tehát mindenfajta uzsora (nemcsak a 
pénz-, hanem a munka- s árúuzsora is). Min-
denfaj ta szerencsejáték (Izártya, totalizatőr, 
rulett, tőzsde>, mert az a l jas ösztön — a nyere-
ségvágy és kapzsiság — kielégítése; de azért 
is, mert az én nyereségem valaki más veszte-
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ségét jelenti, tehát embertársam megkárosítá-
sával jár, a vesztes pedig családját teszi 
tönkre; de egyúttal a nemzeti vagyon prédá-
lását is jelenti az; mert minden magánvagyon 
a nemzeti vagyonnak alkatrésze, mintegy 
nemzeti kitbizomány, amellyel hűtlenül sáfár-
kodni vétek. Az if júságban a vagyonról 
ezt a nemesebb felfogást kell kialakítani. 
Meg kell értetni a kaszinói becsületről 
dívó visszás felfogást is, melynél fogva 
a vesztes kár tyás kész családját koldus-
botra juttatni, sőt a rábízott pénzhez is hozzá-
nyúlni, csakhogy tartozását 48 óra alatt ki-
fizesse. Éppoly erkölcstelen a tőzsdejáték, mert 
hirtelen, munkanélküli meggazdagodást jelent 
a becsapottak rovására. Ma fokozottan vesze-
delmes, mivel a tőzsdeláz elkapta a nőket, sőt 
az ifjúságot is. Mindent kockára vetnek — el-
úszik a konyhapénz, a tandíj , sokszor a má-
sok pénze. A vége egy revolverlövés s egy-egy 
család végpusztulása.* 

S meg kell értetni azt is, hogy aki tisztesség-
telen forrásból eredt vagyont — tudva — él-
vezni segít, bűnrészessé válik maga is. Ezt az 
aranyborjúimádat s a „pénznek nincs szaga" 
korában bele kell oltani az i f júság tudatába. 
Mert vagy tisztességesebb nemzedék nő fel, 
vagy a nemzet pusztul el. 

De rá kell mutatni a korcsma s az állami 
szeszegyedárúsálg erkölcstelen, mert test- és 
lélekrontó voltára is; továbbá a közéleti rotha-
dás (korrupció, vesztegetés és sikkasztás) vé-
szes voltára (ez is tisztességtelen jövedelmi 
forrás), valamint az árulás és elvfeladásból 
eredő jövedelem szégyenletes voltára. Tisztes-
ségtelen jövedelmi forrása a sajtónak a revol-
verezés (vagyis a más becsületében való gázo-
lás s az elhallgatás megfizettetése), valamint a 
rágalom felhasználása reklámul. Mindé, köz-
életünket ma fertőző bajokkal szemben ki kell 
az if júságban az egészséges közvéleményt ala-
kítani, amely képes legyen a tisztességtelen 
jövedelmet igénybevevőket a társadalomból 
kiközösíteni. A nemzeti megújhodás szempont-
jából ez a fontos. 

A szociálpolitika feladata e bajokkal szem-
ben a szerencsejáték korlátozása, sőt üldözése; 
drákói törvénnyel való üldözése az uzsorának, 
a fehérrabszolga-kereskedelemnek, az üzérke-
désnek s a korrupció minden fa j tá jának; s szi-
gorú sajtótörvény a becsület megvédésére. 

Van azonban még egy kérdés, mely társa-
dalmi, sőt nemzeti szempontból is fontos: a jö-
vedelem megoszlása az. Mert nemzeti szem-
pontból nem mindegy, kinek a kezén van a 
vagyon s annak jövedelme? — S itt tényleg 
roppant végletek és égbekiáltó igazságtalan-
ságok vannak. Egyesek, sokszor a leghitvá-
nyabbakj kezén / óriási jövedelmek; mások a 
legszörnyűbb nyomorban. Igazságos a meg-
oszlás akkor lenne, ha a létminimum mindenki 
részére biztosítva volna s a termelés jövedel-
méből kiki munkája arányában részesülne. 

A szociálpolitika feladata i t t nem lehet más, 
mint az igazságosabb jövedelem-megoszlásra 

* Ezekre nézye l á sd Geöcze S.: Szociológia, 110—119. l a p ' 

való törekvés. Tehát a társadalmi végletek ki-
egyenlítése s a létminimum biztosítása min-
denki számára. Eszközei: a vagyonmaximum s 
az adómentes létminimum megállapítása; a 
vagyondézsma (a földbirtokra nézve a földbir-
tokreform révén ez már a megvalósulás út ján 
van; de ki kell terjeszteni az ingótökére is); a 
progresszív adózás; a szigorított uzsoratör-
vény; a tisztviselők fizetésjavítása s minden 
szellemi munka méltányosabb értékelése; 
munkaalkalom nyújtása a kétkezi munkásnak; 
a munkásbiztosítás fejlesztése, annak kiter-
jesztése a szellemi munkásokra is; az általános 
nyugdíjigény (mint Ausztráliában, a 65. élet-
évtől kezdve); az anyasági biztosítás; a népes 
családok, árvák, rokkantak fokozott mértékben 
való segítése. De főleg mindenféle tisztesség-
telen jövedelem elkobzása a népjóléti segítő-
akciók javára. 

E feladatok egy része ma még utópia. De az 
i f júság szemét a távoli célokra kell szegezni. 
Egykor minden-szociálpolitikai intézmény utó-
pia volt s íme, ma megvalósult. Ami ma még 
utópia, holnap megvalósulhat. De csak úgy, ha 
az ú j nemzedék a megvalósításért küzd. Erre 
nevelni azt a mi feladatunk. Akkor munkáljuk 
a társadalmi békét s azzal a nemzeti megerő-
södést. 

Jövőre a fogyasztásról. 

A hazai tanügyi lapokból. 
A Tanítók Lapja f. évi 14. száma „Egyesületi 

elnökölk a miniszternél" cím alatt részletesen 
ismerteti gróf Klebelsberg Kuno vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternek a tanítóság reprezen-
tánsaihoz intézett, megnyugvást keltő nyilatko-
zatát. Egy másik közlemény a debreceni tanító-
nőképző segélyezésének az ügyével foglalkozik. 
— K. Szabó Károly hangulatos cikke a r r a buz-
dítja a tanítóságot, hogy tanítványaikkal sze-
rettessék meg az iskolát. 

A Népnevelési Közlöny folyó évi 11—14. szá-
mának lelkes hangú vezércikke a pályadíjak 
kitűzésére szánt Körösi Henrik-alap felkaro-
lását a j án l j a a magyar tanítóság figyelmébe. 
A lap érdemes szerkesztőjének, Kristóf Gyulá-
nak ajánló sorai a „Néptanítók Lapja" iránt 
érzett meleg szeretetéről tanúskodnak. A szép 
ajánló sorokból közöljük e kis részt: 

„ . . . a Körösi nevéről elnevezett alap hivatva 
lesz hirdetni a nagy munkát, amelyet nemcsak 
az általános, de az egyéni tanítói érdekekért is 
végzett; nagy tevékenységét, amelyet az egész-
séges tanítói közszellem irányításában hazánk 
kultúrtörténelmének legválságosabb napjaiban 
fejtett ki." 

; , . . . Hisszük, hogy ez az alapítvány a „Nép-
tanítók Lapja" iránti érdeklődésünk és szere-
tetünk kapcsát teljes mértékben acélozni fogja." 

Polgáriiskolai Tanáregyesületi Közlöny. A 
mai nyomdai viszonyok között eseményszámba 
megy a Polgáriiskolai Tanáregyesületi Közlöny 
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legújabb száma. Pompás, vaskos kötet ez, gaz-
dag és változatos tartalommal. Rögtön szembe-
tűnik, hogy a lap szerkesztésében jár tas író áll 
a lap élén. Egész ú j szellem, egész ú j i rány 
vonul végig az ú j lapon. A folyóirat első szá-
mába ír tak: Reöthy Vladimír, Síklaki István, 
a lap ú j szerkesztője, Kornis Gyula, Móra Ist-
ván, Havas István, Simon Lajos, Okányi Sán-
dor. A lap többi része is rendkívül eleven. A 
megújhodott lapot nemcsak a polgáriiskolai 
tanárok, hanem az iskolaügy minden embere 
örömmel üdvözli. 

A Nemzetnevelés folyó évi 18. számának ve-
zércikke a hitben való megerősödés céljából a 
katholikus tanítóságot lelkigyakorlat tar tására 
buzdítja. — Vitéz Főnyedi Károly az énektaní-
tás hasznáról és szükségességéről, Vágner 
Gyula a mese a lapján való rajzolásról, Kocsán 
Károly a népoktatás reformjáról, Varsányi Fe-
renc a fogyatékosságok elleni küzdelem munká-
jában a néptanító szerepéről és Öveges Kálmán 
az idei üdülésről ír . 

Az Izr. Tanügyi Értesítő folyó évi 6—9. szá-
mának vezető cikke a 80 éves Kornfeld Gyula 
tanítói érdemeit méltatja. — Szabó Adolf a 
zsidó iskolákról ír. — Dr. Csech Arnold Rein fo-
kozatai alkalmazásával, Herbart és Ziller el-
gondolásai alapján a vázlatkészítés pszicholó-
giai momentumairól értekezik. — Bartók Jakab 
„Biblia és bibliai tanítás" cím alat t azokat a 
hatásokat vizsgálja, amelyek a bibliaolvasás 
nyomán a gyermek lelke felé áramlanak. 

A Hajdúság Kultúrája f. é. 11—12. számában 
Seres Ferenc „Tanév kezdetén" cím alatt irá-
nyító gondolatokat közöl és főkép a tanítói ön-
kri t ika jelentőségét értékeli. — Kovács József 
hazafias érzésről tanúskodó cikkben a tanító-
ság jövő munkálkodásának egyik főfelada-
t á ra mutat rá. 

A külföldi tanügyi lapokból. 
a) Angol lapokból 

A holland közoktatás fejlődése. 
Ügy az egyén, min t a nemzetek életében van-

nak pillanatok, mikor egy-egy percre megállunk 
és jóleső visszapillantással megemlékezünk az 
eddigi haladásról. Nem fogunk tehát csodál-
kozni azon, hogy a hollandok Vilma királynő 
25 évi uralkodásának jubileumánál visszatekin-
tést adtak a 25 évi haladásról a pedagógia 
terén is. A legkiválóbb holland pedagógusok 
egyike, Dr. J . H. Gumming, könyvet adott ki 
a negyedszázados fejlődésről. A könyv legfon-
tosabb megállapításait röviden a következő 
pontokban foglalhatjuk össze: 

1. Az oktatás elterjedése az elképzelhető leg-
szélesebb körökben. 

_ 2. A nyilvános és magániskolák egyenlősége 
financiális téren. 

3. Az ipari oktatás fejlődése. 
4. Gondoskodás a szellemi hibával bírókról, 

figyelem a serdülő korúaknái, és a torna fontos-
ságának emelkedése. 

5. A pedagógiai kérdések tudományos fejte-
getése. 

Ezek a legfőbb eredmények. 
1898-tól 1923-ig a közoktatási költségek 

20,000.000 forintról 161,000.000-ra emelkedtek. Te-
hát e jelenség egészen általános a legtöbb 
országban. Néhány táblázatban foglalhatjuk 
össze a legnevezetesebb statisztikai adatokat: 

Egyetemek 

Közép-
iskolák 

Elemi 
iskolák 

Tanító- I 
képzők 

1898 
számuk 5 
a tanárok száma . . 215 
a hallgatók száma 2992 
számuk 94 
tanulók 11.960 
nyilvánosak 3096 
nem nyilvánosak .. 1448 
tanulók a nyilv. isk. 503.731 

nem „ „ 226.957 
nyilv. int. száma . . 7 
nem nyilv. int. sz. 19 

1923 
9 

446 
9160 
203 

29.457 
3457 
3457 

560.907 
479.207 

7 
67 

Mindezekből az általános fejlődésen kívül 
még sok más érdekes tényt látunk. Az egyetemi 
professzorok, a nagy szám mellett még világ-
hírű emberek közül kerülnek ki. Ez magyarázza, 
hogy aránylag igen sok hollandi nyert Nobel-
díjat. — A középiskoláknál 1898-ban a 94 közül 
32 volt klasszikus, ma a 140-ből 63. Ez ugyanazt 
a tendenciát mutat ja , amit Amerikában is lá-
tunk. Az elemi iskoláknál a magániskolák, 
főkép a felekezetiek, háttérbe szorítják az 
államiakat. Ugyanez a tanítóképzőnél is meg-
van. Kár, hogy főkép az alsóbb osztályokban 
leginkább nők tanítanak. Az 1900-as törvény a 
tanulást kötelezővé teszi 13 éves korig. Később 
kiterjesztették 14 évre, de e rendelkezést, saj-
nos, a háború által bekövetkezett viszonyok 
miatt anullálták. Az úgynevezett ismétlőiskolák 
nem váltak be, azonban az ipari és technikai 
oktatás a megfelelő intézetek szaporodtával 
rendkívül fellendült. Orvosi vizsgálatokat, ahol 
lehetett, bevezették. A cserkészmozgalom átplán-
tálódott Angliából és igazán áldást jelentett az 
if júságnak, különösen a serdülő korban. Már 
régen azelőtt, a mozgalom kezdetén a sorok írója 
aktív részt vet t benne, és a ján l ja legalább is 
egy időre minden fiatal tanítónak. Hogy a cser-
készmozgalom még i t t nem oly elterjedt, mint 
ahogy az szükséges lenne, azt leginkább annak 
lehet betudni, hogy egyesek idegenkednek a 
katonás szellemtől. 

Emellett megindult a pedagógia elméleti ki-
mélyítése és ebben sok más neves ember mellett 
legtöbbet köszönhetünk Prof. Dr. J . H. Gum-
mingnek. Ma már majdnem összes egyetemein-
ken van pedagógiai szak. 

Ezek és más ezer eredmény muta t ják e kis 
állam törekvő fejlődését. Dolgozunk, mert 
érezzük szükségességét annak, hogy előmoz-
dítsuk a környező nagy államok kölcsönös 
barátságát és ideális szeretetét. 

C,School Life", 1924, febr. 6.) 
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b) Francia lapokból. 

A szabad verseny és az erkölcsi nevelés. 
Nincs olyan társadalom, melynek ne volna 

szüksége erkölcsi nevelésre és amely ne töre-
kednék arra, hogy a nevelést a maga formái-
hoz, a maga eszméihez, a maga törekvéseihez 
idomítsa. Az a kérdés, melyek a mi társadal-
munk főjellemvonásai, miféle fogalmakat al-
kothat a ma embere az erkölcsi nevelésről, an-
nak feladatairól és természetéről. Ha a mi tár-
sadalmunkat összehasonlítjuk a régebbiekkel, 
két nagyon feltűnő jellemvonást veszünk mind-
já r t észre. Az egyik a konkurrencia uralma, a 
másik a társadalmi szervezkedés. A szervezke-
dés hasonló foglalkozású egyének érdekeinek 
megvédését célozza. A társadalom mindkét fő-
tünete egy dologra vezethető vissza: az egyéni 
szabadság életbelépésére. Az egyéni szabadság 
viszont folyománya a társas élet kialakulásá-
nak. Amíg ez a társaság nem erős, jól meg-
szervezett, nem lehet szó egyéni szabadságról. 
Sokan azt állítják, hogy ez az emberi társaság 
oly alakulat, mely az ember akarata és hozzá-
járulása nélkül keletkezett, hogy az természete-
sen és ösztönösen alakult ki, mert így kellett 
kialakulnia. Már Aristoteles is állított ilyen-
félét. De Bruald, Comte és Durkheim a modern 
képviselői ennek a felfogásnak. De ha ez a tár-
sadalom magától alakult is ki ilyenné, ebből 
nem következik az, hogy azt bizonyos irány-
ban ne módosíthatnék. Nem következik, hogy a 
mai társadalom formái t szó nélkül el kell fo-
gadnunk és hogy a jövő társadalmi fejlődésnek 
irányításáról eleve le kell mondanunk. Ha irá-
nyí that juk az egyéni fejlődést, miért ne tehet-
nők ugyanazt az egyénekből alakult társada-
lommal is. Van tehát kétféle társadalom, az 
adott társadalom, mely a történelem folyo-
mánya és az akart társadalom, melyet az ön-
tudatos emberi törekvés alakít ki. Ennek meg-
felelően a nevelés is kétféle. Az egyik az, amely 
az egyént bele igyekszik illeszteni az adott tár-
sadalmi formákba, hogy az egyén minél job-
ban hozzásimuljon a társadalomhoz és így 
erőssé, biztossá tegye azt. A szociálpedagógu-
sok, főleg Durkheim képviselik ezt az állás-
pontot. Az egyénnek ez az alkalmazkodása a 
társadalomhoz már egy formája az erkölcsi ne-
velésnek. De ez még nem elegendő. Hisz min-
den társadalomnak vannak hibái, kinövései és 
az erkölcsi nevelésnek nem lehet a célja ezen 
hibákhoz való alkalmazkodást tanítani. Van 
tehát egy másik nevelés is, vagy jobban 
mondva másik oldala is a nevelésnek, melynek 
az egyéntől kell kiindulnia és visszahatnia a 
társadalomra. Csakis kiváló egyénekről lehet 
természetesen szó, kik céltudatosan, elvek sze-
r int cselekszenek. Hogy egyesek hathatnak az 
egész társadalomra, azt a haladás története, 
főleg az erkölcsi haladás története bizonyítja. 
A kiváló egyén nem elégszik meg azzal, ami 
adva van, hanem ideáljait igyekszik megvaló-
sítani. A társadalom aztán lassankint magáévá 
teszi ezeket az ideálokat és a valósághoz alkal-
mazza őket. 

A nevelésnek ez a 2. f a j t á j a az előbbit ki-
egészíti és hogy kiegészíthesse, sokszor ellenek 
is fordul. A modern társadalom például az. 
emberi erőt gépekkel helyettesíti. Ha nár most. 
csak a jelen társadalom követelményeit tekin-
tenők, el lehetne teljesen hanyagolni a test-
nevelést, hisz mi az emberi erő a gép erejéhez, 
képest! De tudjuk, hogy a testi nevelés szüksé-
ges az emberi lélek egyensúlyának megterem-
tésére és ezért nem hanyagolhatjuk el. Nem 
tehetünk úgy a társadalommal, ahogy eljár-
nak az elkényeztetett gyerekkel, nem segíthet-
jük elő rossz haj lamai megerősödését. 

Most már az a kérdés, mily mértékben való-
s í t ja meg a jelen társadalom az egyesülés, 
igazi társadalmi együttműködés gondolatát; 
mily mértékben fogadhatjuk tehát el az ő neve-
lését, kell-e gondoskodnunk oly erkölcsi neve-
lésről, mely a társadalom nevelésével egyene-
sen szembehelyezkedik. 

Társadalmunk legjellemzőbb vonása — mint 
már említettük, — a szabad verseny fontossága 
és fejlett volta. Az erősebb mindig a r r a töre-
kedett, hogy elnyomja a gyengébbet. Ez a harc 
régebben az imperializmus formáját öltötte 
magára. A verseny mai fejletteb formájának 
vannak bizonyos előnyei az imperializmussal, 
szemben: nem párosul uralkodással, nem csu-
pán javak eltulajdonítását célozza, hanem azok 
fokozását is, munka az alapja és végül ipart 
teremt, kollektív munkát, a természeti erők fel-
használásával. 

De van a dolognak egy másik oldala is. A 
gazdasági élet egyre nagyobb fontosságra tesz. 
szert. Gazdasági érdekek irányít ják a politi-
kát, a sajtót és ezek hozzák létre a háborút. A 
szabad verseny hívei így dicsőítik rendszerü-
ket: A verseny ösztönzi a feltalálás és a szer-
vezkedés szegemét, a kereskedők találékony-
ságát, előmozdítja a haladást, minden tökélete-
sedését, a vevő olcsóbban kap jobb árut , tehát" 
a szabad verseny al truista szellemű. Sőt van, 
aki azt mondja, hogy az a társadalmi igazság-
szolgáltatás legtökéletesebb formája és a leg-
főbb erkölcsi rúgó. Csakhogy a szabad verseny 
— ha nem is tekintjük morális oldalát —, ko-
rántsem hoz létre oly nagyszerű eredményeket. 
Az árak leszállítása mit erelményez1? Elkesere-
dett harcokat, sztrájkokat, melyekenek végered-
ményben a fogyasztó ad ja meg az árát . Neve-
zetesen két helytelen feltevéssel élnek a szabad 
verseny hívei: 1. Téves hit, hogy a szabad ver-
seny mindig a haladás irányában folyik. Nem 
mindig lojális ez a verseny. Hányszor vezet ha-
misításra, pótlékok készítésére stb. Erkölcsi ol-
dala is van tehát a dolognak. 2. Felteszik, hogy 
ez a verseny mindig a legkedvezőbb körülmé-
nyek közt folyik. A valóság pedig az, hogy a 
termelők szövetkeznek, megalakítják a trösz-
töket, kartelleket, melyek a rossz munkás nívó-
já ra sülyesztik a jó munkást és melyek egye-
düli célja minél magasabban tartani az ára-
kat. A konkurrenciát tehát, mely a szabadság-
ból fakad, éppen a szabadság teszi tönkre az-
zal, hogy lehetővé teszi a szövetkezést. Hol van 
az az altruizmus, melyet annyian dicsőítenek? 
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Szó sem lehet tehát oly erkölcsi tanításról, 
mely a jelen társadalmi életen alapszik. 

Hogy ez híressé vált mondás: „Az üzlet üz-
let" mily állapotokat eredményezett, azt min-
denki lá t ja és érzi. Nincs szövetségi hűség, 
nincs kötelező szerződés, nincs adott szó, nincs, 
aki a bűnösök megbüntetését követelje, csak 
harc van a márka, frank közt, mindenki a r r a 
törekszik, hogy a másikat tönkretegye. Az ösz-
szeomlás óta mindenütt sok volt a veszteség. 
Kevés az emberek jövedelme, de azért a fény-
űzés csak egyre nő. A bérharcok se vezetnek 
semmi eredményre. Rossz számításokon alap-
szik minden, az egyén gazdálkodása csak úgy, 
mint a nemzeteké. A haszonért folyó őrült 
harcban merül ki a nemzetek tevékenysége is. 
Valóságos hadiállapot ez a háború tüneteivel, 
következményeivel: mások érdekének lebecsü-
lése, törtetés holttesteken keresztül, pillanatnyi 
siker hajhászása, hazugság, álhírek, lelkiisme-
retlenség, csalás stb. stb. A fogyasztó az el-
lenség, kit ki kell zsákmányolni, meg kell ra-
bolni, a konkurrenst tönkre kell tenni, ha pe-
dig nem lehet, szövetkezni kell vele mások 
tönkretételére. Ez a hadiállapot csak hadi men-
talitást eredményezhet. Erkölcstelenségének 
pedig csakis a sikertelenségtől és a megtorlás-
tól való félelem tud némi ha tár t szabni. Ez a 
gazdasági berendezkedés tehát egyenesen a de-
moralizációt szolgálja. 

Mit lehet teinnünk ennek megváltoztatására? 
Nem állíthatjuk vissza a régi állapotokat, de 
nem vezetne célra holmi kommunisztikus be-
rendezkedés sem. Az erkölcsi nevelésnek kell 
ellensúlyoznia azt az antiszociális szellemet, 
melyet a szabad verseny uralma keltett, annak 
a nevelésnek, mely átgondolt, céltudatos, mely 
lelkiismeret szavára hallgat. 

Melyek legyenek ennek a nevelésnek irány-
elvei? Először is a szociális szellemet kell a 
gyerekben és a társadalomban kifejleszteni. 
Ki kell alakítani az együttműködésre való tö-
rekvésnek és a viszonylagos alárendeltség 
szükségességének gondolatát. Az egyén szük-
ség esetén rendelje alá érdekét a köznek. Nem 
kell azért lemondani minden ambícióról. Nem 
kell misztikus vagy tolsztojánus akaratnélküli-
ségbe süllyedni. Ez épp oly veszedelmes volna, 
mint az ellenkezője. Szóval a lelkeket kell he-
lyes belátásra nevelni. 

Vissza kell állítani az állam és a törvények 
tekintélyét. Ne ócsároljuk a törvényeket, ha 
nem is tökéletesek. Hisz ha gyenge az államha-
talom, rablók tanyá jává válik az ország. Ne-
veljünk tehát törvénytiszteletre. Talán éppen 
azért nem működik megfelelően az államszer-
vezet, mert a szabad verseny uralmának embe-
rei vezetik. Ezek a maguk érdekeit nézik az ál 
lam érdeke helyett. 

A gyermek nevelése egyébként kedvező kö 
rülmények közt folyik. A gyermek és a fiatal 
ember még nincsenek megfertőzve koruk üz-
leti szellemétől. A gyermek későn ébred a dol 
gok pénzbeli értékének tudatára. Na éreztessük 
vele, hogy gazdag. 

Másrészt a gyermek természettől fogva nem 
egoista. Nem számító ő, nem előrelátó. Az igaz-
ságérzete viszont nagyon fejlett. Neveljük 
benne ez utóbbit és a jóságot. E két erény lesz 
aztán a lapja magasabbrendű érzéseinek: a sze-
mélyek tiszteletének, a jogérzésnek, a kollekti-
vitás tiszteletének. Az értelmi nevelés pedig 
alapuljon ezeken az érzéseken. Az intellektus 
ad majd igazi értéket az érzéseknek is. Szóval 
állítsuk az értelmi nevelést is az erkölcsi neve-
lés szolgálatába. 

(Revue Pédagogique, 1924 május. G. Belot.) 

H Í R E K . 
Pályázatunk eredménye. 

A Néptanítók lapja f. évi 11—12. számában je-
lent meg Úrhegyi Alajos jelentése „A magyar 
zászló" címen kitűzött pályadíjra lapunkhoz 
beérkezett munkákról. Gyönyörű jelentésében 
fejtegeti a népiskolának a nemzeti lobogóval 
szemben való kötelességét s midőn megálla-
pítja, hogy a beérkezett „pályamunkák nem 
ütik meg azt a mértéket, amely mértéket éppen 
a tétel nemes intencióiból fakadólag" fel kell 
állítanunk, azt az indítványt teszi, hogy a 
Néptanítók Lapja szerkesztősége hirdessen ú j 
pályázatot az iskola- és tanító kötelességéről a 
nemzeti zászlóval szemben. 

A bíráló bizottság ezen jelentése alapján tűzte 
azután ki lapunk szerkesztősége kidolgozásra a 
következő pályatételt: 

Mit kell tenni a tanítónak úgy a nevelés, 
mint a taní tás teréu az iskolába lépő gyermek 
korától annak betetőzéséig, — beleértve a Le-
vente-egyesületben való működést is —, az 
irányban, hogy a nemzeti lobogó eszménye érzés 
és tudatosság alapján maradandóan éljen min-
den magyar lelkében. 

A magyar tanítóság az ügy iránt érzett meleg 
szeretettől sarkalva, a tétel nagy nemzeti je-
lentőségét átérezve, komoly, tartalmas munkák-
kal vetélkedik az elsőbbségért. A következő 
tizenkét jeligés pályamunka érkezett szerkesz-
tőségünkbe : 

1. Nem! Soha! 2. Építész. 3. A haza mindenek 
előtt. 4. Öleld magadhoz a zászlót s ne félj, a 
küzdelem nem fogyasztja el erődet és a sok 
csapás súlya alatt nem fogsz összeroskadni. 
5. A zászlón ragyog oltár gyanánt édes hazánk 
képe. 6. E jelben győzni fogsz. 7. A zászló a 
nemzet becsülete. 8. És e szent jelnek egyre 
Gyérülnek hívei, Bálvány elébe mennek Térdet, 
főt hajtani. Petőfi. 9. Piros hajnal, fehér álom, 
zöld remény. 10. Lobogjon a magyar zászló. 11. 
Bátorságban az erő, erőben a bizalom, bizalom-
ban a remény, reményben a győzelem. 12. Nem-
zeti nagy létünk nagy temetője — Trianon. 

A pályamunkák átolvasását a bíráló-bizottság 
már megkezdette s jelentését annak idején 
lapunkban teljes egészében közölni fogjuk. 
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Kőrösi|Henrik-alap. 

Az első millió. 

Amikor Hübner József kartársunk egy tanító 
anyagi helyzetét messze túlhaladó áldozattal a 
magyar közoktatásügy előbbrevitelét célzó 
pedagógiai pályatételeink méltó jutalmazása 
céljából 500.000 K- t küldött be nékünk azzal a 
kikötéssel, hogy azt Körösi Henrik-alap címen 
kezeljük, ismerve a tanítóság nehéz anyagi 
helyzetét, nem fűztünk nagy reményeket az 
a lap növekedéséhez. Megvalljuk: kellemesen 
csalódtunk. A magyar tanítóság szeretete a 
magyar kultúra i ránt , hite, reménye a magyar 
nemzet jövőjében a nehéz megélhetési viszonyok 
között sem múlott el, ellenkezőleg úgy lát juk, 
hogy növekedett. Csodálatos áldozatkészséggel 
egymásután küldik be kicsi kis tanyák, faluk, 
városok tanítói szerény koronáikat az alapra, 
hálából és szeretetből a Néptanítók Lapja i rán t 
és a magyar nemzeti kultúra előmozdítása érde-
kében. 

Elérkezve az első millióhoz, látva a tanítóság 
csodás áldozatkészségét, azokat a meleg, a taní-
tóságot jellemző ideálizmusról tanúskodó soro-
kat, amelyekkel az adományok beküldésével 
kapcsolatosan minket felkeresnek, azt a reményt 
kelti bennünk, hogy a tanítóság áldozatkészsé-
gében nincs megállás s a kiskúndorozsmaiak 
dicséretre méltó példáját sok tantestület fogja 
követni s a szerény koronákból rövid időn belül 
milliók fognak rendelkezésünkre állani azoknak 
a tanítóknak a jutalmazására, akik a magyar 
közoktatásügy kérdéseinek megoldásán velünk 
együt t fáradnak, dolgoznak. A Körösi Henrik-
a lapra újabban a következő adományok érkez-
tek szerkesztőségünkbe: 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

38. 

Endorffer József áll. ig. tan. Nagykamarás 
Gyüre Péter ref. tan . Eperjeske 
Oszoly Jolán áll. tan.-nő Győr írói td í ja 
Pákh Sándor áll. t an Kiskúndorozsma belter. 
Diskay Ferenc 
Hajabács István „ „ „ 
Avender József „ „ „ 
Felber Vilma „ „ „ 
Timinu Margit „ „ „ 
Dudás Bódog „ „ „ 

Dudás Bódogné „ „ „ 
Gresz Jenő „ „ „ 

Gresz Jenőné „ „ „ 
Dóra Lajos „ „ „ 
Balogh György „ „ „ 
Maly Ilona „ „ „ 
Kiss Julianna „ „ „ 
Horváth Mária „ „ „ 
Weihold Ferenc „ „ „ 
Fehérváry Lajosné „ „ 
Mátyás Kató „ „ 
Réti Miklósné „ „ „ 
Zádony Ferenc „ „ „ 
Leviczky Miklós „ igazg. tan. „ 
Leveczkyné Kemény Vilma 

áll. tan.nő „ „ 25.000 
VáthJános áll. ig. tan.Balatonalmádi írói tdíja 10.000 , 

Legutóbbi kimutatásunk 970.000 

100.000 , 
50.000 
15.000 . 
10 .000 . 
5.000 . 
5.000 , 
5.000 . 

10 .000 . 
4.000 . 
5.000 . 
5.000 , 
5.000 
5.000 ; 

1 0 . 0 0 0 ' 
5.000' 
5.000 . 
5.000 , 
5.000: 
5.000; 
5 .000; 
5.000 , 
5.000 , 
5.000 , 

25.000 , 

összesen befolyt 1,309.000 K 
azaz Égymillió háromszázkilencezer korona. m. 

A Néptanítók Lapjáért. 
— Adományok a Néptanítók Lapja előállítási 

költségeire. Erdélyi László Balmazújváros 49.000 
K, Szabó Mária Nagyléta 30.000 K, Érseki 
tanítóképző-intézet igazgatósága Esztergom 
20.000 K. 

— Petri Pál államtitkár fogadó napja. Petr i 
Pál ál lamtitkár úr minden szerdán d. e. 10 
órakor fogad a kultuszminisztériumban. 

— Schmidt-Ott volt porosz miniszter Buda-
pestre érkezett. Schmidt-Ott volt porosz köz-
oktatásügyi miniszter a Notgemeinschaft der 
Deutschen Wissensehaft elnöke, Klebelsberg 
Kunó gróf közoktatásügyi miniszter meghívá-
sára Budapestre érkezett. Klebelsberg Kunó 
gróf vendégének a háború óta elkészült minta-
szerű országos levéltárat mutatta meg. Az elő-
kelő vendég nagy elismeréssel nyilatkozott a 
magyar történettudomány kiváló gárdájának 
munkájáról. Schmidt-Ott másnap a Pázmány 
Péter-tudományegyetemet látogatta meg. Kle-
belsberg gróf kultuszminiszter villásreggelit 
adott vendége tiszteletére. A reggelin résztvet-
tek a tudományos és művészvilág vezető szemé-
lyiségei is. Ebédre a neves tudóst a kormányzó 
látta vendégül Gödöllőn. Schmidt-Ott, aki mi-
nisztersége idején hathatósan segítette elő a 
berlini egyetem magyar intézetének megalakí-
tását, vasárnap délelőtt tizenegy órakor a tudo-
mányegyetem első számú szemklinikája előadó 
termében tar tot t előadást a német tudományos 
munka válságos helyzetéről és orvoslása mód-
jairól. A német tudós vasárnap délután Debre-
cenbe utazott, hogy megtekintse a klinikai épít-
kezéseket és az egyetemet. 

— A Jász-múzeum félszázados jubileuma. 
A Jász-múzeum ötvenéves fennállásának jubi-
leumát a minap ünnepelte díszközgyűlés kere-
tében Jászberény társadalma. Az ünnepségen 
a kultuszkormány is képviseltette magát 
Czakó Elemér dr. és Bárány Gerő dr. helyet-
tes-államtitkárokkal. 

Az ünnepi díszközgyűlést a városháza nagy-
termében Mosó Dezső helyettes polgármester 
nyitotta meg, méltatta a nap jelentőségét, üdvö-
zölte a kultuszkormány képviselőit, majd át-
adta a szót Simonyi Gyulának, aki a múzeum 
fennállásának történetét ismertette. Hálával 
emlékezett meg a kultuszminiszter támogatá-
sáról és a város vezetőségéről, kiemelte Kele 
József dr. érdemét, aki gazdag gyűjteményével 
és adományaival nagymértékben hozzájárult a 
múzeum nívójának emeléséhez. 

Ezután Czakó Elemér dr. helyettes-államtit-
kár tolmácsolta a kultuszminiszter üdvözletét 
és érdekes, tartalmas beszédben ismertette a 
múzeumok fejlődésének a történetét. 

Az államtitkár beszéde után Erdős András 
apátplébános indítványára a város távirati lag 
üdvözölte Klebelsberg Kunó gróf kultuszmi-
nisztert, majd üdvözölték Kele József dr.-t, aki 
rövid beszédben mondott köszönetet és egyben 
közölte, hogy a jász történelem kincstárának 
felállítására két és félmilliós alapítványt tesz. 
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A díszközgyűlést Mosó Dezső helyettes-pol-
gármester szavai zárták be, aki a város közön-
sége nevében köszönettel vette át az adományt. 
Ezután a vendégek a múzeum őrének vezeté-
sével megtekintették a városháza épületében el-
helyezett múzeumot. 

Délután egy órakor a Lehel-szálló termében 
társasebéd volt ,amelyen Bárány Gerő dr. he-
lyettes államtitkár köszönte meg a kultuszkor-
mány nevében az üdvözléseket. 

— Igazgatói kinevezés. Méltó kitüntetés érte 
Kohler Ádám szentdienesí r. kath. kántortaní-
tót, akit a pécsi megyéspüspök igazgatótaní-
tóvá nevezett ki. Kohlért Szentdienesen kifej-
te t t 18 évi kiváló tanítói működése, társadalmi 
magatartása és ügybuzgalma tette érdemessé e 
kitüntetésre. 

— ötvenéves jubileum. Az Angolkisasszonyok 
egri érseki róm. kath. tanítónőképző intézete 
fennállásának ötvenedik évfordulóját f. év ok-
tóber 5-én ünnepli. Ezúton szólítjuk fel azokat 
a m. t. tanárnőket, tanár urakat, akik az inté-
zetben bármikor tanítottak, az i t t végzett ked-
ves volt növendékeinket, akár működnek a ta-
nítónői pályán, akár nem és az intézet bará-
tait, hogy az ünnepséget megjelenésükkel men-
tül bensőségesebbé és fényesebbé tenni szíves-
kedjenek. A vidékieket még a r ra kéri az inté-
zet vezetősége, hogy jövetelüket jelezzék az 

intézetnél, hogy számukra a szánielőadásra 
szóló jegyről gondoskodhassék. Külön meg-
hívót nem küldünk. Az ünnepség rendje a kö-
vetkező: október 5-én 9 órakor szentmise, Te 
Deum, utána díszgyűlés, délután 5 órakor színi-
előadás, 6-án reggel 8 óraikor gyászmise az el-
húnyt elüljárókért és növendékekért. Az al-
kalmi előadást megismételjük 6., 7., 8-án d. u. 
5 órakor. M. Szabó Matild, h.-igazgató. 

— Negyven év óta tanító. Lélekemelő ünnep-
ségnek volt színhelye folyó hó 14-én Pásztó 
község állami elemi iskolája, hol Demecs Jó-
zsef igazgatót ünnepelte meleg szeretettel a 
község lakossága 40 évi tanítói működésének 
évfordulója alkalmából. Az elismerés és 
nagyrabecsülés hangján üdvözölte őt a gond-
nokság részéről Matuszka Mihály apátplébá-
nos gondnoksági elnök; az elemi iskolai tan-
testület részéről Zeke Gábor h. igazgató; a pol-
gári iskola tantestülete nevében Fliegler Lajos 
igazgató, a vármegyei tanítóság és a kir. tan-
felügyelő megbízásából Fehér Mihály egri ál-
lami iskolai igazgató, vármegyei tanítóegye-
sületi elnök; a já rás részéről Csontos Alajos 
hatvani igazgató; a község részéről Halama 
Bertalan községi bíró. Szeretettel üdvözölték 
még azon egyesületek vezetői, melynek hosszú 
működése alatt agilis tagja volt és a hálás ta-
nítványok sokasága. Az ünnepség alatt a 
„Pásztói Dalegyesület" énekkara szebbnél szebb 
magyar dalokat énekelt Brezina Antal állami 

tanító vezetése mellett. Könnyekig meghatott 
öreg tanítójától a közönség a „Hiszekegy" el-
éneklése után meleg szeretettel búcsúzott. 

— Negyven év az iskola szolgálatában. Kon-
csek Lajos a II. ker. Iskola-utcai elemi iskola 
érdemes igazgatója most töltötte be szolgála-
tának negyven esztendejét. Ez az évforduló 
megmozgatta a Vízivárosnak jóformán egész 
társadalmát, a volt tanítványok nagy seregét 
és önkéntes adományokból három millió koro-
nányi összeg gyűlt össze egy Koncsek Lajos-
alapítvány céljára. Az iskolai alapítványnak 
ezt a mai viszonyok között is számottevő össze-
gét június 27-én nyúj to t ta át dr. Réthy Antal 
egyetemi magántanár vezetésével egy több-
tagú küldöttség a székesfőváros hatóságának 
megőrzés és kezelés végett. Koncsek áldásos és 
szakadatlan tevékenységben eltöltött életének 
és nagy érdemeinek illusztrálására elég azt az 
egy adatot felemlíteni, hogy működésének kez-
detén a Víziváros lakosságának alig 15°/o-a volt 
magyar, míg most alig 3%, aki nem tud ma-
gyarul. Több könyvtárt alapított, szegény-
tanulók segélyezésére árvaalapot létesített s az 
ő buzdítására több különbözőnevű jótékony 
alapítványt tettek le iskolájánál. A d j a a Min-
denható, hogy áldásos munkálkodáását a fő-
város iskolaügyében még minél tovább folytat-
hassa s továbbra is példaképe maradjon a 
becsületes kötelességteljesítésnek. 

— Doktorrá avatott kántortanító! Hangi Fe-
renc szalántai kántortanítót, volt Julián-taní-
tót a pécsi Erzsébet-tudományegyetemen az 
államtudományok doktorává avatták. 

— Siket gyermekek beiskolázása. A siket-
némák Budapesten, VIII. , Festetich-u. 3. alatti 
állami intézetben több tanulói férőhely vár be-
töltésre, amely férőhelyekre elsősorban buda-
pesti és környéki, másodsorban pedig vidéki 
értelmes és tanításra alkalmas ama siketnéma, 
vagy betegség miatt megsiketült és az elnému-
lás veszélyének kitett gyermekek vétetnek fel 
nemre és vallásra való tekintet nélkül, akik-
nek hozzátartozói erre vonatkozó szabálysze-
rűen felszerelt folyamodványaikat lehetőleg 
július 15-ig beküldik az intézeti igazgatóság 
fenti címére, ahonnan az érdeklődők közlebbi 
irásos tájékoztatót és felvételi nyomtatványo-
kat kapnak. 

— Székely Károly meghalt. Nagy gyász érte 
a magyar tanítóságot. Egyik kiváló kar társa 
Székely Károly székesfővárosi elemi- és iparos-
tanonciskolai igazgató, a Magyarországi Taní-
tók Eötvös-alapja alelnöke munkás életének 57. 
évében, f. évi szept. 17-én meghalt. 

A megdicsőült a hivatásszeretet és köteles-
ségteljesítés mintaképe volt. Tántoríthatatlanul 
küzdött a tanítók jogaiért és nemes lelkének 
kiapadhatatlan hevületével odaadóan gondozta 

T a r t a l m a z : 
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a kartársak gyermekeinek, a tanítók özvegyei-
nek és árváinak ügyét. 

Székely Károly 1888-ban kezdette meg tanítói 
működését Bács-Bodrog vármegye Gajdobra 
nevű községében, 1889-ben Vasasbányatelep, 
illetőleg Pécsbányatelep iskolájához került, 
1890-ben pedig a mecsekszabolcsi r. kath. iskola 
tanítójává választották meg. Már az első évek-
ben feltűnt oktató munkájának céltudatosságá-
val, hivatottságról tanúskodó buzgalmával és 
meglepő szakképzettségével. Később a magyar 
és német tanítási nyelvű iskolák részére írt tan-
könyvei — melyeket a Szent István-Társulat 
adott ki — tették ismertté nevét. 1896-ban a szé-
kesfővárosba került a Szent László-téri iskolá-
hoz. Tanítói működése igen hamar feléje terelte 
az illetékes körök figyelmét. Ugyanakkor a taní-
tói közélet nemes törekvésű mozgalmaiban is 
élénk részt vett. A székesfőváros tanácsa igaz-
gatóvá. és néhány évvel később a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter szakfelügyelővé ne-
vezte ki. A tanítói jogvédő irodának sokáig a 
vezetője, irányítója volt. Az Eötvös-alap szolgá-
latában nagy tevékenységet fej tet t ki. mint fő-
titkár. Újabban alelnöke lett a tanítóság e jóté-
konycélú intézményének. A Néptanítók Lapjá-
nak Ujváry Béla szerkesztősége idejében éveikig 
a belső munkatársa volt s kitűnő pedagógiai 
cikkei, de főkép a Herbart-féle elvek alkalma-
zását demontsráló mintatanításai országszerte 
elismerést arattak. A VIII. egyetemes tanító-
gyűlés rendező-bizottságának is Székely Károly 
volt az elnöke, s része van az elért szép sikerben. 

Temetése f. évi szeptember 19-én óriási rész-
vét mellett folyt le. Képviseltette magát a kul-
tuszminisztérium, a székesfőváros tanácsa, a 
Magyar Tanítóegyesületek Orsz. Szövetsége, az 
Eötvös-alap, a Néptanítók Lapja szerkesztősége, 
a királyi tanfelügyelőség, a Budapesti Hivata-
los Tanítótestület, csaknem valamennyi székes-
fővárosi elemi iskola tanítóegyesülete, a pécsi 
tanítóság és számos egyesület. Ott láttuk a baj-
nok-utcai közs. elemi iskola gyászoló tanítótes-
tületét és_ ifjúságát. A ravatalnál több szép 
búcsúbeszéd hangzott el. Mélyen megható volt 
Rákos István királyi tanácsos gyászbeszéde, 
melyet mindenki könnyezve hallgatott végig. 

A bajnok-utcai közs. elemi iskola nevében 
Winterstein Hermin, a Budapesti Hiv. Tanító-
testület nevében Ölveczky Pál elnök, az iskola-
szék nevében dr. Bartek Lajos elnök, s a Taní-
tók Ferenc József-házának i f jú sága nevében 
Zorkóczy Béla beszélt. 

A boldogult földi maradványait a székesfő-
város által adományozott díszsírhelyen temet-
ték el s a sírhalmot koszorúkkal és virágcsok-
rokkal gazdagon ékesítették. 

— Meghívó. A budapesti csalogány-utcai ta-
nítónőképző-intézet Iskolatársj Szövetségének 
rendes, őszi találkozója október második vasár-
napján délután 4 órakor lesz az intézet díszter-
mében. Mivel az összejövetel céljául fontos 
ügyek megtárgyalását tűzte ki a vezetőség, 
kéri a tagok és az érdeklődő vendégek szíves 
megjelenését. 

— Óvodai ünnepély Kiszomborban. Pompásan 
sikerült óvodai ünnepélyt rendezett Kiszombor-
ban f. évi augusztus 31-én két kiváló óvónő: 
Kárpáthy Erzsébet és Lehotzky Erzsébet. Öröm 
volt nézni a 125 kis növendék ügyes játékát, 
szereplését. Az ünnepély prológgal kezdődött, 
amelyet Kárpá thy Erzsébet vezető óvónő mon-
dott el hatástkeltően. Ezután a kis szereplők 
előadása következett. Különösen a babatánc, a 
katonásdi és a négy évszak tetszett a jelenvol-
taknak. A tiszta jövedelem túlhaladta a kétmil-
lió koronát. Még nagyobb volt azonban az er-
kölcsi siker, melyért a szülők és vendégek lel-
kes ovációban részesítették a két, hivatását 
példásan betöltő óvónőt. 

— Eltiltják a fiatalkorúak dohányzását Cseh-
országban és Ausztriában. A cseh nemzetgyű-
lés előfl törvényjavaslat fekszik, amely gátat 
kíván vetni a fiatalkorúak dohányzásának. Ha 
elfogadják a javaslatot, akkor egész Cseh-
szlovákia területén büntetés terhe mellett tilos 
lesz a nem nagykorúaknak dohányneműt el-
adni s büntetni fogják a dohányzáson ér t fia-
talkorúakat, sőt a szülőket és gyámokat is, ha 
a köteles gondosságot elmulasztják. Az osztrák 
pénzügyminisztérium pedig máris körrendelet-
ben utasította a dohányjövedék árusítóhelyeit, 
hogy ne adjanak kiskorúaknak dohányneműt. 
A rendelet a korhatárt 16 évben jelöli meg. 

— Mindenütt csökken a kommunisták száma. 
Hivatalos szovjetforrásból származó adatok 
arra vallanak, hogy a kommunista mozgalom 
Európában hanyatlóban van. A munkásosztály 
mozgalmában a kommunista elem csak Német-
országban, Csehországban és Franciaország-
ban játszik számbajöhető szerepet. A kommu-
nista mozgalom lanyhulását a következő szá-
mok igazolják: Belgiumban a kommunisták 
száma 1920-ban 1000 volt, 1924-ben márt csak 
590. Angliában a kommunisták száma ugyan-
ezen években 10.000-ről 3000-re csökkent, Fran-
ciaországban 130.000-ről 50.000-re, Németország-
ban 360.000-ről 350.000-re, Olaszországban 70.000-
ről 12.000-re, Norvégiában és Svédországban 
112.000-ről 28.000-re és Csehországban 360.000-ről 
130.000-re. 

— Eljegyzés. Szamosi Kálmán taszári kántor-
tanító eljegyezte Peterdi László kaposkeresz-
túri kántortanító lányát, Margitkát. 

— Halálozás. A nyíregyházi ág. h. ev. tan-
testületnek egymásután két halottja volt: Szo-
lár Pál, ki nyugdíjaztatásának első napjaiban, 
gazdag belmissziói tevékenység után halt meg 
és Gaál Lajos tartalékos hadnagy, ki nemes 
ambícióval fogott a munkájához 1912-ben, de 
már 1914-ben a munka terét harctérrel váltotta 
fel s az i t t szerzett betegségnek lett áldozata. 
A nyíregyházi járáskör nevében Mátis Béla 
járásköri jegyző mondott hatásos búcsúbeszé-
det. 

E r e d m é n y e s e n keze l t e tnek s z i g o r ú o r v o s i f e l ü g y e l e t alatt: Ide; 
ges á l lapotok , á lmat lanság , szív=, g y o m o r ; , epebánta lmak, 
rheuma, izületi be tegségek , f a g y á s , h a j h u l l á s , g y e r m e k e k 

a n g o l k ó r o s á i l lapota , b ő r b e t e g s é g e k . 
B U M HM 

D I A T H L R M I A G Y Ó G Y I N T É Z E T 
BUDAPEST 

V, Vilmos esászár-űt 18, I. em. Telefon: 13—98 
(Bazilika mellett). 



33—34. szám. Néptanítók Lapja 17 

Egyesületi élet. 
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt évi beszámolója. 

Most jelent meg a Magyar I f jú ság i Vörös-
kereszt múlt évi beszámoló jelentése, melyből 
a következő érdekes és nagyjelentőségű dolgo-
kat tudjuk meg. 

Immár három éve, hogy Magyarországon az 
I f j ú ság i Vöröskereszt megalakult. Ez idő alatt 
a tanulóifjúság körében nemcsak elterjedt, ha-
nem alapjában meg is erősödött. I f júsági in-
tézményeink közül talán még a cserkészet az, 
mely az I f júsági Vöröskereszthez hasonlóan 
nagy népszerűségnek örvend a társadalom ré-
széről. 

Budapesten és vidéken együttesen 230 cso-
port van 82.000 taggal. Ezek a számok azonban 
az ú j tanév megkezdése után rohamosan fog-
nak emelkedni. 

A Magyar I f júság i Vöröskereszt tiszteletbeli 
. elnöke Albrecht kir. herceg. Elnöke vitéz Simon 
Elemér főispán, társelnöke Petri Pál államtit-
k á r neje, ügyvezető elnöke pedig Szukováty 
Imre főorvos, egészségügyi tanácsos. Az elnök-
ség mellett tevékenykedő végrehajtó-bizottság-
nak a tagjai orvosok, pedagógusok és gyer-
mekbarátok. 

Az I f júsági Vöröskereszt eszméje Ameriká-
ból indult el, hol a háború alatt az i f júság 
maga kívánta kivenni a részét a vöröskereszt 
•emberfeletti munkájából. Adományokat gyűj-
töttek, kórházi felszereléseket készítettek, istá-
polták a háború nyomorultjait és segítették a 
háborúba vonultak hozzátartozóit. 

A háború befejezése után a mozgalom az if-
júság körében nemcsak hogy nem szűnt meg, 
de tartalomban és formákban lényegesen ki-
bővülve az egész világon szétterjedt. 

Az I f júsági Vöröskereszt vezéreszméje a 
gyermekek lelkében az emberbaráti nemes tu-
lajdonokat elplántálni és fejleszteni, az if júsá-
got a jóeselekedetekhez hozzászoktatni, a ter-
melő munkára megtanítani és általuk a köz-
egészségügy alapelemeit minél szélesebb körben 
terjeszteni. 

A Magyar I f júsági Vöröskereszt az elmúlt 
három évben fényes munkát végzett, céljait 
mindenben elérte. A nagyszerű eredményről 
éppen az évi jelentés tanúskodik legjobban. A 
jelentést a csoportok részéről beérkezett beszá-
molók alapján állította egybe a központi iroda. 
A beszámolók szerint szinte versenyeznek az 
i f júk abban és igen találékonyak, hogy miként 
tehessenek minél több jót. Iskolatársaikat el-

lá t ják ruhával, cipővel, tan- és írószerekkel. 
Sokan vannak, kik uzsonnájukat osztják meg 
nélkülöző társaikkal. Arra is volt már eset, 
hogy egy junior vadonat ú j ruhájáról mon-
dott le társa javára. Mindezt természetesen hi-
valkodás, dicsekvés nélkül végzik, úgyhogy a 
megajándékozott a legtöbbször nem is tud ja , 
hogy ki ú t ján jutott a támogatáshoz. Ily mó-
don segítették a munkaképteleneket, a vagón-
lakókat, az elaggott tanítónők otthonát, az 
árvaházakat stb. is. Néhány csoport játékokat 
készített a gyermekkórházak részére s azokat 
Miklós napkor és karácsonykor ünnepség kere-
tében osztotta ki a betegeskedő gyermekek kö-
zött. Egy polgári leányiskola növendékei az 
óvoda és az elemi iskola elhanyagolt, szegény 
gyermekeit vették védelmükbe. Megmossák, 
megfésülik őket, levágják körmüket, k i jav í t ják 
ruhájukat , s gondoskodnak élelemről is. Meg-
látogatják beteg iskolatársukat, elmagyaráz-
zák neki az elmulasztott leckét vagy felolva-
sással szórakoztatják őt. A ragályos betegség-
ben szenvedőt pedig levéllel keresik fel. Az 
utcán pártfogásukba veszik az öregeket, át-
vezetik őket a forgalmas kocsiutakon, sőt cso-
magjaikat is viszik. Az elhagyottak s í r j á r a 
halottak napján koszorút helyeznek és virág-
gal díszítik azt fel. Minden csoportban meg-
alakult az egészségügyi tisztikar. Ennek a tag-
ja i vigyáznak a tanulók tisztaságára, a tanter-
mék ós folyosók tisztántartására, a szellőztetés 
pontos betartására stb. Játék délutánokat szer-
veznek, kirándulásokat rendeznek. A csoportok 
résztvesznek a részükre rendezett mentőtan-
folyamon s az ott szerzett ismeretek a lapján 
továbbképezik magukat. Gyakrabban egészség-
ügyi előadást rendeznek, melyen iskolaorvosok, 
egészségtantanárok tartanak szakszerű előadá-
sokat a segélynyújtás, a csecsemőápolás, a 
gyermekvédelem s más közegészségi kérdésről. 
A munkára való nevelés is egyik főcélja az 
egyesületnek. Azért a csoportok hetenkint né-
hányszor munkadélutánokat rendeznek, melyen 
a leányok varrnak, női kézimunkákat, csipké-
ket hímeznek; a fiúk pedig játékokat készíte-
nek, ruha- és cipőjavítást végeznek, gyógy-
növényeket gyűjtenek, könyveket kötnek; ker-
tészkednek, méhészkednek. 

Ezekben ismertettem, nagyon is hézagosan 
és csak főbb vonásokban, a csoportok működé-
sét, tevékenységét. S most lássunk az elnökség 
munkájából is valamit. 

A budapesti csoportok tanárelnökeit minden 
hó első hétfőjén összegyűjti a központba, hol 
tájékoztat ja őket a legutolsó ülés óta történ-
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tekről, majd barátságos eszmecsere keretében 
meghányják-vetik a vöröskereszt fontosabb 
kérdéseit. 

Megindította a külföldi levelezést, mely le-
hetővé teszi, hogy a tagok más nemzetek 
juniorjaival megismerkedhessenek. Ezen intéz-
ménynek beláthatatlan nagy a jelentősége. Ed-
dig legélénkebb levélváltás Amerikával tör-
tént. 

Kiadja a „Magyar I f júsági Vöröskereszt" c. 
hivatalos lapot, mely a tagoknak nagy örö-
mére szolgál. Változatos, tartalmas, melybe fel-
nőttek, i f jak egyaránt írhatnak. 

A központi könyvtár létesítése is megvaló-
sult, most történik a könyvek válogatása és 
szakszerű elrendezése. 

Az Országos Testnevelési Tanáccsal megal-
kotta a szabadtéri játéktereket, elsősorban a 
juniorok számára s így a testi nevelés együtt 
halad a lelki kiképzéssel. 

Az iskolakertek, a fürdők, az otthonok és az 
üdülőtelepek megszervezése képezi az elnökség 
legközelebbi feladatát. 

1923 november közepén megtartotta az első 
országos kongresszust, melyen Horthy Miklós 
kormányzó úr őfőméltósága is megjelent. Kép-
viseltette magát a kormány, a minisztériumok, 
a főváros, egyházi és világi hatóságok, társa-
dalmi intézmények, egyesületek. Vidékről 80 
tanár 600 tanulóval érkezett fel, a budapesti és 
a környékbeli csoportok pedig teljes számban 
megjelentek. A kongresszus programmja érde-
kes, tartalmas és szakszerű volt. Főleg az I f j ú -
sági Vöröskereszt helyzetét, fejlődését és jövő 
feladatait tárgyaló kérdések, továbbá a cso-
portok beszámolói kerültek napirendre. Ez al-
kalommal 58 i f j ú bronz emlékéremmel 161 pe-
dig elismerő oklevéllel lett kitüntetve. 

Az elnökség honorálni óhajtván valameny-
nyire is a vezetők önzetlen működését, kiesz-
közölte a minisztériumban, hogy mindazok a 
tanárok, akik csoportokat vezetnek, heti négy 
óra kedvezményben részesülnek. 

A csoportok többségének részvétele mellett 
évenkint nagyobbszabású kirándulásokat ren-
dez. Ilyen volt 1922-ben a felejthetetlen viseg-
rádi kirándulás. A két utolsó évben a hűvös-
völgyi nagyréten gyűltek össze az i f júság i ta-
gok ezrei, hol a nagyszámban megjelent elő-
kelőségek jelenlétében szebbnél-szebb szabad-
téri programmszámokat mutattak be. Majd 
egyéni versenyre keltek, mások pedig tetszés 
szerint szórakoztak. 

Meg kell még említenem, hogy a Magyar If-
júsági Vöröskereszt a legnagyobb megértéssel 

és szeretettel működik együtt a társintézmé-
nyekkel; a Cserkészszövetséggel, a Gyermek-
védő Liágval, a Stefánia Szövetséggel stb. 

Sokat, nagyon sokat kellene még mondanom 
az I f júság i Vöröskeresztről, ha teljes érdem-
ben akarnám bemutatni. De befejezem ismer-
tetésemet, mert célom ez alkalommal csupán 
az volt, hogy e lap olvasói, mint legilletéke-
sebbek, valamennyire is tudomást vegyenek 
újabb, nagyjelentőségű i f júsági intézményünk-
ről. 

Végül még valamit. Ide iktatom az I f júsági 
Vöröskereszt jeligéjét: Bízunk jövőnkben! Bí-
zunk, mert bennünket a legerősebb kapcsok r 
vallásosság és hazafiasság, munka és szeretet 
érzése forraszt eggyé 1 Ispánovits Sándor. 

A magyarországi néptanítók VIII. egyetemes 
gyűlésének naplója. Szerkesztette Simon Lajos 
a M. T. O. Sz. tisztb. elnöke és főtitkára. A 
VII I . egyetemes tanítógyűlés ezen lelkiisme-
retes gondossággal és hozzáértéssel összeállított 
naplóján meglátszik terjedelem szempontjából 
a mostani idők nehézségeinek hatása, amit 
azonban a szerkesztő mesteri tömörséggel, a lé-
nyeges részek kellő kiemelésével és ügyes, át-
tekinthető beosztással mégis igen tartalmassá 
és maradandó értékűvé tett. 

A könyv első része az egyetemes gyűlés elő-
készítésének nagy munkájá t í r j a le és közli a 
szövetség vezetőségének a magyar tanítósághoz 
intézett szózatát. Az előértekezlet lefolyásának 
ismertetése után tér át a szerkesztő a VII I . 
egyetemes tanítógyűlés részletes leírására. Rá-
kos István kir. tanácsos, elnök, hatalmas kon-
cepciójú megnyitó beszéde után olvashatjuk 
gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter nagyjelentőségű és klasszikus 
szépségű beszédét, mely annak idején oly rend-
kívüli hatást tett a tanítóságra. I t t olvashatjuk 
Huszár Károly nemzetgyűlési alelnök emelke-
dett felfogású, tanítói mivoltát büszkén han-
goztató, lelkesítő szózatát is. 

A gyűlés tulaj donképeni tárgyalási anyagát 
és az elfogadott határozati javaslatokat össze-
vontan, de nagy pedagógiai érzékkel tá r ja a 
szerkesztő az olvasó elé. Egyetlen jelentősebb 
momentum sincs elhagyva. 

Az ünnepségek leírása eleven és színes. Szinte 
ú j r a halljuk József főhercegnek, a nagy nádo-
rok utódjának szavait, aki szeretettel, ragasz-
kodással üdvözölte volt baj társai t , a magyar 
tanítókat, kiknek kezében van nemzetünk jövő 
nagysága. 
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A szakosztályi ülések értékes tárgyalási anya-
gának ismertetése után a Gárdonyi Géza-Iro-
dalmi Társaság működéséről és elért sikereiről 
emlékezik meg a szerkesztő. A napló a M. T. 
O. Sz. főti tkári hivatalában rendelhető meg. 

A Kisdednevelők Országos Egyesülete októ-
ber hó 18-án, délután 4 órakor a VII. ker. áll. 
óvónőképző-intézetben választmányi ülést tar t , 
melyre ezúton hívja meg a tagokat az elnökség. 

A Magyar Tanítóegyesületek Szövetségházá-
nak Építő-Bizottsága f. hó 26-án népes értekez-
letet tar tot t a Tanítók Házában Simon Lajos 
ügyvezető elnök vezetése mellett. Az értekez-
leten megjelentek a hazai és fővárosi tanító-
egyesületek vezéremberei, az építőmérnökök és 
a bizottság jogi szakértője. Az értekezletet 
Rákos Is tván lelkes és buzdító szavakkal nyi-
totta meg, az ügyeket Csorba Ödön, a bizottság 
főtitkára referálta. Az értekezlet egyhangú lel-
kesedéssel kimondta, hogy a szövetségházat föl-
építi, a kötelező részjegyzést a napokban ki-
bocsátja, sokszorosíttatni fogja a megépítendő 
ház képét s azt a „Tanítók Szövetségéiben le-
nyomatja. Albizottságokat küldött ki, melyek 
a részleteket kidolgozzák. Most már csak a taní-
tóságon a sor, hogy a fejenkénti 12 aranykorona 
egy év alatt való befizetését biztosítsa. Nagy 
feladat vár itt az egyesületek és a tanítótestü-
letek vezetőségére, kiknek kötelességük a tagok 
felvilágosítása. Az építőbizottság Budapest for-
galmas helyén akar ja felépíteni a szövetség-
házat, amely, ha felépül, szimbóluma lesz a 
tanítói öntudatnak és összetartásnak. 

A Szabolcsvármegyei Altalános Tanítóegye-
sület díszközgyűlése. A gróf Károlyi Ferenc 
pátenslevelére 1753-ban Szarvasról, Csabáról, 
Orosházáról, Mezőberényről Nyíregyházára 
jött és telepített lakosok az egész országban az 
elsők voltak, kik az örökváltság kérdését békés 
úton intézték el. 1824 szeptember 13-án történt 
a második megváltás. Ennek századik évfor-
dulóját ünnepelte meg a ma már virágzó Nyír-
egyháza s áldozott a multak szellemének úgy 
a kulturális, gazdasági és ipari kiállítás, meg-
kapó produktumok, mint a különféle ünnepé-
lyek által. 

A centennáriumot ülő város külső pompájá-
ban, mint díszkeretben, a maga erkölcsi súlyá-
val méltóan illeszkedett a szeptember 17-én 
tartott tanítói díszközgyűlés, melyen részt vet t 
a megye összes tanítója, a tanfelügyelőség, 
élén Benkő András kir. tanfelügyelővel, a ta-
nítóképző-intézet felsőbb osztályának növen-
dékei, tanár i kara, élén Lukács Béla igazgató-
val. 

A magyar Hiszekegyet az állami tanítóképző-
intézet énekkara énekelte Lukács Béla kar-
nagy dirigálásával. A szíveket fölemelő ének-
hez, mint az ünnepély imazsámolyához, szé-

pen 6ímult Szabó Pá l elnöki megnyitója a 
„tanítónap" fontosságának fejtegetése és szé-
pen illett hozzá a tettek oltára, mely előtt nem-
csak szavakban hintet te Vargha Ferenc, az 
Otthon elnöke, Üj Simeonként tömjéné javát 
és szította a lelkesedés tüzét, hanem tettekben 
is áldozott a jövőnek, midőn 500 aranykoroná-
ban letette az internátus alapját. Az ünnep 
ünnepélyességéhez méltó volt László Zoltán 
szavalata, ki dr. Walter Géza „Száz óv" című 
remekét szavalta. Ezek után Miskolczy Mihály 
nagy vonásokban muta t t a be Werner Gyula 
egykori főjegyző, kisvárdai polgári iskolai 
igazgató gonddal összegyűjtött művéből az 
egyesület alakulását, elnököket, járásköröket 
stb., míg Kemény Péter „Nyíregyháza város 
száz év alat t" cími a la t t mutatta be a tanítás-
nevelésügy nagynevű héroszait a múl tban s te-
kintett bizakodva a jövőbe. A Szövetség nevé-
ben Rákos István tet te le a pálmaágat, utána 
Keresztes (Borsod vm.), Ormos (Hajdú vm.) és 
végül Kiss (Szatmár vm.) mondtak rövidebb-
hosszabb üdvözlő beszédet. Miután Kardos Ist-
ván, Nyíregyháza város közszeretetben álló 
kultúrtanácsosa, a mul t tanulságait u j j - és út-
mutatásnak véve, óv a személy kultuszának 
áldozásától, a város köszönetét tolmácsolta. Az 
elnök áldást, ki tartást kérő zárószavai után a 
Szózat éneklésével, a legünnepélyesebb érzel-
mek kiváltásában oly gazdag díszközgyűlés 
véget ért. (s.) 

MEGJELENT 

PEDAGÓGIAI 
ZSEBNAPTÁR 

A Z 1 9 2 4 - 2 5 . I S K O L A I É V R E 
G A Z D A G T A R T A L O M M A L 

Az i l l e tmények re v o n a t k o z ó újabb rende le t ek , 
a n e m áll. t an í tók és óvónók fizetcskiegészíté-
sére v o n a t k o z ó r ende l e t , az áll. tanítóképző 
tanárok, az áll. tanítók és óvónők teljes pon-
tos rangsora, é r tékes cikkek és fon tos tudn i -

v a l ó k egész sora t a l á lha tó e k ö n y v b e n . 
Ára az áll. el. isk. t a n í t ó k és óvónők rang-
sorával 30.000 K, ané lkül 26.000 K és a po r tó -

k ö l t s é g . 
* 

M e g r e n d e l h e t ő "a 
P e d a g ó g i a i Z s e b n a p t á r S z e r k e s z t ő s é g é n é l 
B u d a p e s t V Í I , Dembinszky«út 16, I . e m . 18. 
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Irodalom. 
Ifjú Polgárok Lapja. E kitűnő i f júsági lap 

megteremtője, mecenása, szellemi irányítója: 
Dulovics Árpád miniszteri tanácsos. Pompás 
gondolat volt tőle a polgári iskolai i f júság ré-
szére olyan folyóiratot indítani meg, amely 
szorosan azok speciális viszonyainak felel meg. 
A lap immár a negyedik évfolyamát érte meg, 
de lapozgassunk akármelyik számában, mind-
egyikében a legkiválóbb magyar i f júsági írók-
kal találkozunk, akik a legszebb, a legjobb ol-
vasmányokkal töltik meg az i f j ú s á g lelkét. Az 
olvasmányok t á rgya gyakorlati irányú és 
amellett szívet-lelket szórakoztató, tanulságos 
és erkölesnemesítő. A legutóbbi számiba (IV. 
évf. 1. sz.) is szebbnél-szebb cikkeket í r tak : 
Síklaki István, a lap jeles szerkesztője, Bodonyi 
Nándor, Finta Sándor, Móra Is tván, Pohárnik 
Jenő, Tarnai Is tván, Havas Is tván, Kadocsa 
Gyula, Péczely József, Móra László, dr. Bittera 
Miklós, Takács Erzsi, Szalay Pál, Kozma Imre. 
Igen kedves rovat a szerkesztő postája, amely 
a r r a a benső, bizalmas kapocsra vall, amely a 
lap szerkesztője és olvasótábora között mind 
szorosabbá vált. A lap megrendelhető Buda-
pest, VII, Thököly-út 48. sz. 

Gyógypedagógiai Könyvtár. Szerkesztik: 
Szentgyörgyi Gusztáv és Tóth Zoltán, Az 
utóbbi időkben a gyógypedagógia iránt foly-
ton fokozódik az érdeklődés. Ennek kielégíté-
sére és a gyógypedagógiai oktatásügy szín-
vonalának emelésére a Magyar Gyógypeda-
gógiai Társaság a fenti címmel egy rendkívül 
hasznos és értékes közérdekű könyvsorozatot 
bocsájtott a művelt nagyközönség rendelkezé-
sére, amelynek az előszavát Imre Sándor dr. 
í r ta . A most megindult könyvsorozat I. számá-
ba ír tak: Ranschburg Pál dr.: Az érzéki, ér-
telmi és erkölcsi fogyatékosságok megelőzése 
az orvostudomány és a gyógypedagógia szem-
pontjából címmel; Rottenbiller Fülöp dr.: A fo-
gyatékosságok megelőzésének művelődéspoli-
t ikai és közgazdasági jelentőségéről; id. Imre 
József dr.: A vakság megelőzéséről; Krepuska 
Géza dr.: A siketség megelőzéséről; Horváth 
Mihály dr.: A nyomorékság megelőzéséről; 
Ákos István: A fogyatékosság megelőzése pe-
dagógiai szempontból címmel és Istenes Ká-
roly: A beszédhibák okai és megelőzéséről. A 
most megindult „Gyógypedagógiai Könyvtár" 
mint nevelő-oktató eszköz jelentékeny módon 
fogja előbbre vinni a fogyatékosságok elleni 
küzdelem ügyét, amely egyúttal nemzeti, kul-
turál is és gazdasági érdekünk. (v.) 

H A R M Ó N I U M 
hegedű vagy más hangszerről árajánlatot küld az 

t Első magyar hangszergyár 
S T O W A S S E R 

& BUDAPEST, I I , Lánchíd-u. 5. 
L e g n a g y o b b gyá r m i n d e n n e m ű h a n g -

s z e r e k b e n . 

Pedagógiai Zsebnaptár. Berwaldszky K., Kesz-
ler K. és Márkus Gy. közreműködésével szer-
keszti Bíró Gyula tanár. Ez ügyesen szerkesz-
tett több mint 200 oldalas könyvecskében sok 
értékes cikket találunk. Dr. Imre Sándor a szülői 
értekezletekről, Körösi Henrik a kultúrfilmről, 
Űrhegyi Alajos a tanításban megnyilvánuló 
nevelőhatásról, Ráíkos István a tanítóság egye-
sületi tevékenységéről, Köveskúti Jenő az öt-
évfolyamú tanítóképzésről, Síklaki István a ta-
nulók pszichéjéről, Simon Lajos a szakszerű-
ségről és felügyeletről, Sólyom János a tanulók 
szüleinél való látogatásról, Havas István az ú j 
polgári iskolai rendtartási szabályzatról, Cson-
tea Győző a K. A. N. Sz. szervezetéről, dr. Gold-
zieher Károly a polg. iskolai számtantanítás 
újabb irányáról írt tanulmányt, Móra István 
pedig „Hagyaték" cím alat t egy gyönyörű ver-
set. 

Megtalálhatjuk a fentieken kívül a zsebnap-
tárban az aranypari tásos fizetésre, nyugdí j ra és 
lakbérre vonatkozó újabb rendeleteket is. A 
könyvecske tar ta lmát a kultuszminisztérium és 
az országos jellegű egyesületek vezetőségének a 
névtára egészíti ki. Megvan ezenkívül benne 
az áll. tanítóképző-intézeti tanárok, az áll. el. 
iskolai tanítók és az állami óvónők teljes rang-
sora. A könyv a Magyar Tudományos Társula-
tok Sajtóvállalata műintézetében készült s Bíró 
Gyula tanárnál (Budapest, VII, Dembinszky-
utca 16, I. em. 8) rendelhető meg 30 ezer koro-
náért és a postaköltség összegéért. 

Kölcsey Hymnusza. Beretvás Hugó vegyes-
karra és orgonára (harmónium) átírta Kölcsey 
Hymnuszát. A hangjegyfüzetet — míg a készlet 
tart — dí j . és portómentesen megkaphatja, ha 
levélben vagy személyesen kéri, minden iskola 
vezetősége a vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium segédhivatali főigazgatóságától (Buda-
pest, V, Hold-utca 16, földszint 5). 

Az árdrágító. Dr. Cselőtei Lajos vígjátéka a 
fenti cím alat t a napokban jelent meg a könyv-
piacon. Megrendelhető a Szent István-Társulat 
könyvkereskedésében. 

Rozika. Egy kis major i leány története. — 
Ez a kis lány megy a kútra. Népszínmű egy fel-
vonásban. I r t a : Csite Károly. A szerző jó tollú 
író és ügyes elbeszélő. Meseszövése élénk, nyel-
vezete színes. A Rozika című elbeszélés tá rgya 
kissé érzelgős s annak egyik része mintha 
Haine Henrik „Kewlari búcsú"-jának a hatása 
alatt állana. (Kinőnek az ujjacskák.) Egyéb-
ként nemes felfogás, tisztult erkölcsi érzék jel-
lemzi Csite művecskéit. A két könyvecske a 
Wellisch-féle könyvnyomdában kapható Szent-
gotthárdon. (b. k.) 
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Tanítók tanácsadója. 
A nem állami tanintézeteknél alkal-

mazottak nyugdíjügyének 
újabb szabályozása. 

A m. kir. minisztérium a minisztertanácsnak 
1924. évi július hó 25-én tar tot t ülésében hozott 
határozata a lapján f. évi 7001/M. E. szám alat t 
a következőket rendeli: 

Az 1875. évi X X X I I . törvénycikkel felállított 
országos tanítói nyugdíj- és gyámintézet meg-
szűnik és helyébe az 1894. évi XXVII . törvény-
cikkel felállított országos nyugdíj- és gyám-
intézet lép és pedig az 1923. évi július hó 1-től 
kezdve, mint a nem állami tanszemélyzet orszá-
gos nyugdíjintézete. 

Úgy ez a körülmény, mint az időközben életbe • 
lépett törvényes intézkedések, az 1914. évi 
X X X V I . törvénycikk egyes szakaszainak alábbi 
megváltoztatását vagy kiegészítését teszik szük-
ségessé. 

I . FEJEZET. 

Általános határozmányok. 
A nem állami tanszemélyzet országos nyug-

díjintézetébe tartoznak az 1914. évi X X X V I . 
törvénycikk 1. és 2. szakaszában felsoroltakon 
kívül: 

a) a nyilvánossági joggal felruházott kisded-
óvási intézetek, mindennapi és továbbképző 
népiskolák, önálló gazdasági népiskolák, tanonc-
iskolák, népiskolai (óvodai) oktatással egybe-
kötött emberbaráti intézetek, a tanító-, tanítónő-
ővónőképzőintézetek mellett fennálló gyakorló 
iskolák (mintaóvodák); 

b) az országos nyugdíjintézet árvaházi a lapja 
terhére fenntartott országos árvaház. 

Az olyan külön nyugdíjintézetek (felmentett 
iskolafenntartók nyugdíjintézetei), amelyek ezen 
nyugdíjintézettel a nyugellátás szempontjából 
viszonosságban vannak, kötelesek szabályzatu-
kat legkésőbb az 1924. évi október hó végéig a 
jelen rendeletben foglaltaiknak megfelelően mó-
dosítani. 

A megnevezetteken kívül a jelen rendelet 
hatálybalépésétől kezdve ellátásra igényt tar t -
hatnak még a jelen rendeletben felsorolt tan-
intézeteknek tényleges szolgálatban álló tanítói 
{szaktanítói, szaktanítónői, óvónői, menedékház-
vezetőnői stb.), ha az 1914. évi X X X V I . törvény-
cikk 4. szakaszában megállapított kellékekkel 
bírnak. 

A jelen rendelet hatálybalépésétől kezdődőleg 
és az 1923. évi július hó 1-től kezdődő jogosult-
sággal ellátásra igényt tarthatnaik továbbá 

o) a nem állami tanító- (tanítónő-, óvónő-) 
képzőintézeteknél tanítói oklevéllel bíró neve-
lők (nevelőnők), ha olyan álláson működnek, 
amely álláson való működés a hasonló állami 
tanintézetek alkalmazottainál nyugdíjjogosult-
sággal van egybekötve; 

b) az 1914. évi X X X V I . törvénycikk 1. szaka-
szának 1. bekezdésében felsorolt és a 2. szakasz 
alapján belépett tanintézeteknél, valamint az 
országos nyugdíjintézet árvaházi alapja terhére 

fenntartott árvaháznál rendszeresített álláson 
véglegesen alkalmazott altisztek (pedellusok, 
iskolaszolgák); 

ha az 1914. évi X X X V I . törvénycikk 4. szaka-
szában megállapított, r á juk vonatkoztatható 
kellékekkel bírnak. 

c) S a j á t személyükhöz kötötten a nyugdíj-
intézet kötelékébe tartoznak végül azok a hit-
oktatók, akik a jelen rendelet hatálybalépése 
előtt az Orsz. tanítói nyugdíjintézet kötelékébe 
tartoztak. 

Ha az országos nyugdíjintézet kötelékébe tar-
tozó alkalmazott jogerős fegyelmi itélet folytán 
állását elvesztette, de az ítélet alapjául szolgált 
fegyelmi vétség nem annyira súlyos, hogy az 
ellátásra vonatkozó szerzett jogok elvesztését 
megokolná, a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter az e l já r t fegyelmi hatóság meghallgatásá-
val, szükség esetén külön vizsgálat megtartása 
után kimondhatja, hogy a fegyelmi ítélet az 
alkalmazott szerzett nyugdíjigényét nem szün-
teti meg s újabb alkalmaztatása esetén a meg-
előző szolgálati időnek nyugdíjba való beszámí-
tását nem gátolja. 

A külön vizsgálatot a törvény 38. szakaszá-
nak utolsó bekezdése szerint alakítandó vegyes 
bizottság foganatosítja. 

A nyugdíjigény meg- vagy meg nem szűnése 
kérdésében hozott miniszteri határozat ellen köz-
igazgatási bíróság előtt eljárásnak helye nincs. 

A jelen rendelet alapján engedélyezett ellátást 
úgy kell megállapítani, hogy az illető a minden-
kori fizetésnek ugyanannyi százalékát kapja, 
mint amely százalékban annak idején a kivéte-
les ellátás eredetileg megájlapíttatott. Minden-
kori fizetés alatt az a fizetés értendő, amelyre 
az illetőnek igénye lenne abban az esetben, ha 
még tényleges szolgálatban állana. 

Az özvegyeknek ellátását, az 1923. évi július 
hó 1-től kezdődőleg, a jelen rendelet szerint ré-
szükre a törvényszerű kellékek fennforgása ese-
tén megállapítható özvegyi nyugdíjnak nyolc-
van százalékával kell megállapítani. 

A rendeletben idesorolt alkalmazottaknak a 
jelen rendelet hatálybalépése előtt eltöltött szol-
gálati idejét is úgy kell tekinteni, mintha azt 
is az 1914. évi XXXVI . törvénycikk hatálya 
alatt töltötték volna. 

Az 1923. évi július hó 1-én még tényleges szol-
gálatban álló tanítóknál (tanítónőknél, óvónők-
nél) azt a szolgálati időt is figyelembe kell venni, 
melynek beszámítására nézve az 1875. évi 
XXXII . törvénycikk 8. szakasza alapján a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter a jelen rendelet 
hatálybalépéséig engedélyt adott. 

A Magyarországtól elcsatolt területeken állo-
másozott, de később Magyarország területére 
átjött alkalmazottaknak az elcsatolt területen a 
Trianoni Békeszerződés hatálybalépésének nap-
jáig, vagyis az 1921. évi július hó 26-ig eltöltött 
ideje beszámítható szolgálati időnek tekintendő, 
az az idő azonban, amelyet az alkalmazott az 
1921. évi júl ius hó 26-tól kezdve valamely utód-
államnak a tényleges szolgálatában töltött, 
nyugdíj szempontjából nem számítható be, de a 
szolgálat megszakításának nem tekinthető. 

Az olyan nyugdíjas, aki az országos nyugdí j -
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intézettől járó nyugdí ján kívül az 1912. évi LXV. 
törvénycikk 1., 2., 3., 16. és 17 szakaszaiban vagy 
a 18. szakasz 2. pont jában megjelölt állása után 
is részesült ellátásban, 1923. évi július hó 1-től 
kezdődőleg a részére többféle jogcímen járó el-
látások helyett csak egy jogcímen kaphat el-
látást. 

A megállapított nyugdíjat teljes összegében 
vagy az országos nyugdíjintézet, vagy az állam-
kincstár, vagy az 1912. évi LXV. törvénycikk 
18. szakaszának 2. pontjában említett nyugdíj-
intézet terhére kell folyósítani. 

Olyan esetekben, amelyekben a fennálló tör-
vényes rendelkezéseik értelmében a beszámítható 
szolgálati időhöz egy vagy több hadiév hozzá-
számításának van helye, a hadiévet vagy hadi-
éveket a megállapított beszámítható szolgálati 
időhöz csak egyszerűen lehet hozzászámítani, 
vagyis a hadiévekre a szolgálati időnek úgy-
nevezett kedvezőbb számítása (pl. hét hó helyett 
nyolc hó) nem alkalmazható. 

A hadjárat a la t t úgy a katonai, mint a pol-
gári szolgálatra képtelenné vált alkalmazottak 
nyugdíjának a jelen rendelet szerint való meg-
állapításánál nem jöhet figyelembe az a körül-
mény, hogy a nyugdí jas a nem hivatásos állo-
mányból származó hadirokkantak, hadiözvegyek 
és hadiárvák ellátásáról szóló 1922. évi 2700/M. E . 
számú és 1922. évi 7200/M. E. számú rendeletek 
alapján akár az említett rendeletekben megálla-
pított összegű, aká r az 1922. évi április hó 1-ét 
megelőző időben érvényben volt katonai ellátási 
szabályok szerint meghatározott ellátásban (rok-
kantjáradék és annak pótlékai vagy katonai 
nyugdíj) rtszesül, a jelen rendelet szerint járó 
ellátást tehát részükre akkor is teljes összegé-
ben kell megállapítani, ha az illetők a hivatko-
zott rendeletek alapján is részesülnek ellátásban. 

Az 1923. évi július hó 1-től kezdve beszámít-
ható javadalmazás alat t államsegélyt élvezőknél 
az államsegéllyel kiegészített alapjavadalmat, 
államsegélyt nem élvezőknél pedig kizárólag a 
hasonló állami tanintézetnél hasonló szolgálati 
idővel rendelkező alkalmazottat a tényleges szol-
gálatban legutóbb megillető fizetést kell érteni. 

Mindenféle más elnevezésű illetményt a nyug-
dí j összegének megállapításánál figyelmen kívül 
kell hagyni. 

A havi összegekben megállapítandó nyugdí ja t 
mindig százzal osztható összeggel kell megálla-
pítani; a megállapításnál az ötven koronáig ter-
jedő részösszeget el kell hagyni, az ötven koro-
nánál nagyobb részösszeget ellenben fölfelé száz 
koronára kell kikerekíteni. 

Az özvegyet és árvát megillető nyugdíjra és 
nevelési járulékra való igény a fér j halálának 
napjá t követő 3-ik hónap utolsó napjával áll be. 

Az állandó ellátások élvezése Magyarország 
határain belül helyhez kötve nincsen; ezeknek 
az ellátásoknak másut t való élvezéséhez a vallás-
és közoktatásügyi miniszternek a külügyminisz-

terrel egyetértőleg kiadott külön engedélye 
szükséges, amely engedélynek megtagadását 
nem kell indokolni. 

Az engedélyt egyszerre legfeljebb három évre 
lehet megadni. 

II. FEJEZET. 

Az alkalmazottak ellátása. 
A tényleges szolgálat kötelékéből 1923. évi 

július 1-je u tán megváló alkalmazottak nyug-
díjra csak abban az esetben tarthatnak igényt, 
ha beszámítható szolgálati idejük 9 évet és & 
hónapot meghalad. A nyugdí j ra igényt adó leg-
kisebb szolgálati időnek ez a felemelése azon-
ban az özvegyi ellátás szempontjából nem 
alkalmazható s az özvegyre* nézve továbbra i s 
az e tekintetben eddig érvényben volt rendel-
kezés marad irányadó. 

Az e szakaszban felsoroltakon kívül szabály-
szerű elbánás alá kell vonni az 1923. évi X X X V . 
törvénycikk 18. szakaszában, esetleg később 
hozott törvényben foglaltak alapján megszűnő 
állásokon alkalmazottakat. 

A nyugdíjat , az 1923. évi július hó 1-től kezdve, 
a meghatározott fizetésnek az alapulvétele mel-
lett kell kizárólag nyugdíj címén megállapítani. 

Amennyiben ez a fizetés később emelkedik 
vagy csökken, a nyugdíjat is a fizetés emel-
kedésének vagy csökkenésének időpontjától 
kezdve megfelelően emelni vagy csökkenteni 
kell. 

Azok az alkalmazottak tehát, akik a beszámít-
ható javadalmazás teljes összegével felérő 
nyugdíjra szereztek már igényt, mindenkor a 
meghatározott fizetés teljes összegével egyenlő-
nyugdíjban részesítendők. 

Azok az alkalmazottak pedig, akik a beszá-
mítható javadalmazás valamely százalékával 
megállapítandó nyugdí j ra szereztek igényt, 
mindenkor a meghatározott fizetésnek az őket 
megillető százalékában megállapítandó nyug-
díjban részesítendők. 

Ha a nyugdíjas nyugalombahelyeztetésének 
időpontjában az általa betöltött állás még nem 
volt fizetési osztályba sorozva, ezidőszerint 
azonban már fizetési osztályba van sorozva, a 
nyugdíj összegének megállapításánál az ar ra a 
fizetési osztályra nézve megállapított fizetést 
kell alapul venni, amely fizetési osztályba jutott 
volna a nyugdíjas akkor, amikor első ízben 
sorozták fizetési osztályba azt az állást, amelyet 
nyugalombahelyeztetésének időpontjában betöl-
tött. Ennek az állásnak később, esetleg a maga-
sabb fizetési osztályba történt sorozását a nyug-
díj összegének megállapításánál már nem lehet 
figyelembe venni. 

Arra nézve, hogy az egyes fizetési osztályok 
keretén belül melyik fizetési fokozatra nézve 
megállapított fizetés vétessék alapul a nyugdí j 
összegének megállapításánál, az az irányadó, 
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hogy az illetőnek nyugalombahelyeztetése idő-
pontjában az illető fizetési osztálynak melyik 
fizetési fokozatára lett volna igénye. 

Azoknál, akik nem tartoznak fizetési osztá-
lyokba (menedékházvezetőnők, altisztek), a 
nyugdí j összegének megállapításánál az a r ra 
az állásra és ar ra a fizetési fokozatra nézve 
megállapított fizetést kell alapul venni, amelyet 
az illető nyugalombahelyeztetésének időpont-
jában betöltött. 

A lakbérnyugdíjat mindenkor a hasonló ál-
lást betöltő állami alkalmazottra irányadó sza-
bályzat alapján kell megállapítani. 

Beszüntetendő a nyugdíj , ha á nyugalomba-
helyezett újból ezen országos nyugdíjintézet 
kötelékébe tartozó tanintézetnél, vagy az 1912. 
évi LXY. törvénycikk 1., 2., 3., 16. és 17. §-aiban, 
továbbá a 18. 2. pontjában felsorolt törvény-
hatóságok, hatóságok, hivatalok és intézetek 
valamelyikénél (az ott említett valamilyen ál-
lásban) állandóan tényleges szolgálatba lép. 

A nyugellátást újból folyósítani lehet azt a 
hónapot követő hó elsejétől kezdve, amely hó-
napban megszűnt az az ok, amely miatt a nyug-
ellátás beszüntettetett; a múltra nézve azonban 
a nyugellátást utólag sem lehet folyósítani. 

Egyáltalában nem kell azonban beszüntetni 
a már folyósított nyugdí ja t abban az esetben, 
ha a nyugdíjas a 6000/1923. M. E. számú ren-
delet I. fejezete 21. pontjának második bekez-
désében meghatározott 75%>-os napidíj , vagy 
pedig napibér élvezete mellett alkalmaztatik 
újból. 

A bizottság orvosszakértőjét a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter nevezi ki. 

Ha a nyugalombahelyezett olyan nem állami 
s a jelen rendeletben nem említett állandó alkal-
mazásba lép, amelynek illetményei részben, 
vagy egészben az államkincstárt terhelik, a 
nyugdí ja t és lakbérnyugdíjat az alkalmazás 
ta r tamára be kell szüntetni annak az összegnek 
az erejéig, amellyel az államkincstár járul az 
illetőnek ú j illetményeihez. 

Az a nőalkalmazott, aki elhalt fér je után ezen 
nyugdíjintézetből, vagy az államkincstártól, 
-vagy az 1912. évi LXV. törvénycikk 18. §-ának 2. 
pontjában említett nyugdíjintézetből özvegyi 
ellátásban részesül, 1923. évi szeptember hó else-
jétől kezdve, tényleges szolgálatának tartama 
alatt, az özvegyi nyugdí j címén őt egyébként 
megillető özvegyi nyugdíjnak csak 50 százalé-
ká t kaphat ja . 

A jelen rendelet határozmányai alá tartozó 
alkalmazottak olyan özvegye, aki az elhalt férje 
után ezen orsz. nyugdíjintézettől járó özvegyi 
nyugdí ján kívül az államkincstár, avagy az 
1912. évi LXV. törvénycikk 18. §-ának 2. pont-
jában említett nyugdíjintézet terhére is részesül 
özvegyi ellátásban, illetőleg, aki ezen nyugdíj-
intézet vagy az államkincstár, vagy az 1912. évi 
LXV. törvénycikk 18. §-ának 2. bekezdésében 
említett nyugdíjintézetből járó özvegyi ellátá-
sán kívül ezen nyugdíjintézet, vagy az állam-
kincstár, vagy az 1912. évi LXV. törvénycikk 
18. §-ának 2. pontjában említett nyugdíjintézet 
terhére a saját alkalmaztatása után is részesült 

nyugdíjban, 1923. évi július hó 1-től kezdődőleg, 
a részére megállapítható ellátások közül csak 
az egyik ellátását, még pedig a magasabb ösz-
szegű ellátását (özvegyi nyugdíját vagy nyug-
díját) kaphat ja meg teljes összegében, míg a 
másik, vagyis kisebb összegű ellátásnak csak 
az 50°/o-át kaphatja. 

I I I . FEJEZET. 
Az özvegyek és árvák ellátása. 

Az özvegyi nyugdí j ra igénnyel bíró özve-
gyeknek özvegyi nyugdíját , az 1923. évi július 
hó 1-étől kezdve, annak a mindenkori fizetésnek 
az alapulvétele mellett kell kizárólag özvegyi 
nyugdíj címén megállapítani, amelyre az elhalt 
férjnek igénye lenne abban az esetben, ha még 
tényleges szolgálatban állana. 

Az özvegyi nyugdíjat a fentiek szerint alapul 
veendő mindenkori fizetésnek az 50%-ában, ille-
tőleg, ha a nyugalmazott állapotban elhalt férj-
nek a nyugdíja a fizetés (beszámítható javadal-
mazás) 50°/o-ánál kisebb százalékkal állapítta-
tott meg, ezzel a kisebb százalékával kell meg-
állapítani. 

Amennyiben a fentiek szerint alapul veendő 
fizetés később emelkedik vagy csökken, az öz-
vegyi nyugdíjat is a fizetés emelkedésének vagy 
csökkentésének időpontjától kezdve megfele-
lően emelni kell. 

A tényleges szolgálatban, illetőleg a nyug-
díjazott állapotban elhalt alkalmazott özvegye 
részére az elhalálozás napját követő 3 hónapon 
át mindenkor a járandóságok esedékességének 
napján folytatólagosan ki kell fizetni azokat a 
készpénzjárandóságokat, amelyek az elhalt ré-
szére ez alatt a 3 hónap alatt járnának abban az 
esetben, ha még életben volna. 

Az ilyen címen kifizetett összegeket a „nyug-
díjak" fejezeténél kell elszámolni. 

Az özvegyet megillető özvegyi nyugdí j csak 
a fér j halálának napját követő negyedik hó 
első napjától kezdve jár . 

A fentebb említett három hónapra kifizetett 
összegeket az özvegy abban az esetben sem kö-
teles visszatéríteni, ha részére nyugdí j nem 
állapíttatik meg. 

A vonatkozó törvényszakasz harmadik bekez-
désében foglalt rendelkezés alapján megállapí-
tott özvegyi nyugdíjban részesülő özvegyeknek 
nyugdíját, 1923. évi "július hó 1-étől kezdődőleg, 
a jelen rendelet szerint az özvegyi nyugdí j alap-
jául veendő mindenkori fizetésnek hatvan szá-
zalékával kell megállapítani. 

A már folyósított özvegyi nyugdíjat és lakás-
pénzt be kell szüntetni abban az esetben is, ha 
az özvegy a miniszternek a külügyminiszterrel 
egyetértőleg kiadott előzetes engedélye nélkül 
állandóan Magyarország határain kívül tartóz-
kodik. Ebben az esetben az özvegyi ellátás csak 
időlegesen szüntetendő be s azt újból folyósítani 
lehet azt a hónapot követő hó elsejétől kezdve, 
amely hónapban megszűnt az az ok, amely 
miat t az özvegyi ellátás beszüntettetett, a 
múlt ra nézve azonban az özvegyi ellátást utó-
lag sem lehet folyósítani. 

Az 1914. évi XXXVI. törvénycikk értelmében 
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nevelési járulékra igénnyel bíró, illetőleg kegy-
nevelési járulékot élvező árvák közül: 

a) az atyátlan árváknak fejenként járó neve-
lési járulékát (kegynevelési járulékát), az 1923. 
évi július hó 1-étől kezdve, az árvák anyját a 
jelen rendelet szerint megillető özvegyi nyug-
díjnak 10°/o-ával kell megállapítani; 

b) a szülőtlen vagy a szülőtlen árvákkal 
egyenlőknek tekintendő árváknak fejenként 
járó nevelési járulékát (kegynevelési járulékát) 
az 1923. évi július hó 1-étől kezdve, az atyátlan 
árvákat a jelen rendelet szerint fejenként meg-
illető nevelési járuléknak (kegynevelési járu-
léknak) négyszeresével kell megállapítani. 

A nevelési járulék élvezete a tanárok, taní-
tók, óvók gyermekeinél 24 éves koruk betölté-
séig vagy korábban következett ellátásukig, az 
altisztek gyermekeinél 16 éves koruk betöltéséig, 
vagy korábban bekövetkezett ellátásukig tart . 

Az altisztek és szolgák olyan gyermeke ré-
szére, aki tanulmányait kivártó eredménnyel 
még tizenhatodik életévének betöltése után is 
folytatja, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a nevelési járulékot a tanulmányok befejezé-
séig, legfeljebb azonban a gyermek huszonnégy 
éves korának betöltéséig meghagyhatja, illető-
leg újból folyósíthatja, sőt az említett esetben 
nevelési járulékot engedélyezhet olyan gyer-
mek részére is, ak i tizenhatodik életévét az 
igényjogosult szülő halálakor már betöltötte 
volt. 

A nevelési járulékot az említett esetekben nem 
havi előzetes, hanem a tanulmányoknak kiváló 
eredménnyel való folytatását igazoló bizonyít-
ványok bemutatása után negyedévi, félévi 
vagy egész évi utólagos részletekben kell ki-
fizetni. 

Az árvák ellátottsága szempontjából figye-
lembe veendő pénzbeli javadalmazásnak vagy 
jövedelemnek az összege, illetőleg természetbeni 
javadalmazásának az értéke 1923. évi július hó 
1-től 1924. évi március hó 31-éig havi 10.000, 
azontúl — további intézkedésig — 100.000 koro-
nában állapíttatik meg. 

A hátrahagyottak ellátásait korlátozó rendel-
kezések az 1923. évi augusztus hó 1-étől kezdve 
nem nyernek alkalmazást. 

Az engedélyezett vagy engedélyezhető élet-
járadékot, az 1923. évi július hó 1-étől kezdve, 
annak a nevelési járuléknak teljes összegével 
kell megállapítani, amelyre az árvának a jelen 
rendeelet szerint igénye lenne abban az esetben, 
ha az 1914. évi X X X V I . törvénycikk 61. §-ában 
meghatározott életkorát még nem töltötte 
volna be. 

IV. FEJEZET. 

Temetési járulék. 
Azok részére, akik as elhaltnak gyógykezel-

tetéséről gondoskodtak, az e szakaszban meg-
állapított összegek helyett, 1923. évi júlins hó 

elsejétől, az alkalmazott által elhalálozása hó-
napjában tényleg élvezett fizetés vagy nyugdí j 
egy havi részlete fizetendő ki. 

V. FEJEZET. 

A nyugdíjintézet jövedelmeiről. 
Az 1914. évi XXXVI . törvénycikk 73—80. 

§-aiban foglalt rendelkezések helyett az alábbiak 
alkalmazandók: 

A) Az orsz. nyugdíjintézet kötelékébe tartozó 
tanintézetek fenntartói a tanintézeteiknél rend-
szeresített állások után fenntartói járulékot 
tartoznak fizetni. Ennek a járuléknak összegét 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
állapítja meg. Ez a járulék 13°/o-a annak az ösz-
szegnek, mely az I. fejezet 12. pontjában meg-
határozott beszámítható javadalmazások közép-
arányosának felel meg. 

A fizetendő járulék esedékességének időpont-
já t a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-
ter állapítja meg. Késedelmes fizetők megfizetni 
tartoznak azt az összeget is, amely őket a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszternek a m. 
kir. pénzügyminiszterrel egyetértőleg kiadott 
rendelkezései alapján terhelik. A hátralékos ösz-
szeg a közadók módjára hajtandó be és ezen-
felül a tanintézettől a nyilvánossági jog is 
megvonható. 

A fenntartói járulék a rendszeresítve lévő, 
illetőleg rendszeresítettnek tekintendő összes, 
tehát az üresedésben lévő, valamint a helyette-
sekkel, óraadókkal betöltött állások után is le-
rovandó. 

B) A fenntartók a fenntartói járulékból az 
1923. évi július hó 1-től kezdődőleg áthár í t ják 
az alkalmazottaikra a fenntartói járulék a / i 3 - á t , 

vagyis az átlagfizetés 3°/o-át, melyből l1/2°/o a 
nyugdíj járulék megváltására, 1h°lo a temetési 
költségre, l°/o pedig az árvaház fenntar tására 
szolgál. 

Az orsz. nyugdíjintézet kötelékébe a saját sze-
mélyükhöz kötötten meghagyott alkalmazottak 
után az A) alatt említett járulékot szintén be 
kell szedni. 

C) Az államkincstár hozzájárulásának ösz-
szege az 1923/24. költségvetési évtől kezdődőleg 
az állami költségvetési törvényben évenkint 
állapíttatik meg. Ugyancsak az államkincstár 
gondoskodik a vallás- és közoktatásügyi tárca 
költségvetésében a központi igazgatás személyi 
és dologi költségeiről. 

Az ezen országos nyugdíjintézetet megillető 
járulékok megállapítása a tanintézetek hivata-
los jelentései alapján történik. Ezen jelentések 
adatainak hitelességeért a fenntartó vagyoni 
felelősséggel tartozik. 

A késedelmes vagy hiányos bejelentés mu-
lasztásként bírálandó el. 

Igazgató: 
Dr. Révész Margit 

TELEFON 137—84. 
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VI. FEJEZET. 
Átmeneti határozmányok. 

Ez a szakasz az országos nyugdíjintézet 
alapja terhére 1923. évi július hó elsején vég-
ellátást élvező (nem állami) nyugdíjas tanítók 
(óvók), özvegyek és árvák jövő ellátása tekin-
tetében is alkalmazandó azzal a változtatással, 
hogy nevelési járulék a I I I . fejezet 5. pontjá-
nak II . bekezdésében megjelölt esetben, — a 
jelen rendelet életbelépésének napjától kezdődő-
leg — a 16. életévüket már betöltött tanító árvák 
részére is engedélyezhető. 

Az 1914. évi XXXVI. törvénycikk hatálya 
a jelen rendelet hatálybalépésének napjától 
kezdve azokra a tanárokra (tanítókra) is kiter-
jed, akik e törvényszakaszban megállapított 
módon nem jelentették ki, hogy az 1914. évi 
XXXVI . törvénycikknek határozmányai alá 
óhajtanak tartozni. Ugyancsak az 1914. évi 
XXXVI . törvénycikk határozmányai szerint 
kell a jelen rendelet hatálybalépésének napjá-
tól kezdve megállapítani azoknak a tanároknak 
(tanítóknak) ellátását is, kik az 1914. évi január 
hó 1-től vagy azóta helyeztettek nyugalomba. 

VII. FEJEZET. 
Záró határozmányok és vegyes intézkedések. 

Azokra a kérdésekre nézve, amelyek az ellá-
tásra igényjogosultakat a jelen rendelet alap-
ján megillető ellátásra való igényből erednek, 
valamint az ebből az igényből folyólag az or-
szágos nyugdíjintézettel szemben támasztható 
követelésekre nézve a határozat hozatalára — 
minden más el járás kizárásával — az ellátás 
megállapítására hivatott vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter illetékes. 

A miniszter határozata ellen azokban a kér-
désekben van helye a közigazgatási bíróság 
előtti eljárásnak, amelyek ar ra vonatkoznak, 
hogy a nyugdíjast, özvegyet vagy árvát milyen 
összegű ellátás illeti meg; továbbá azokban a 
kérdésekben, amelyek az ellátásra igényjogo-
sultakat a jelen rendelet alapján megillető el-
látásokra való igényből erednek, valamint az 
ebből az igényből folyólag az országos nyug-
díjintézettel szemben támasztott követelésekre. 

A kizárólag kegyelmi ellátásban (kegydíj-
ban) részesülőknek ellátását, annak a minden-
kori fizetésnek, amelyre az illetőnek igénye 
lenne, ha még tényleges szolgálatban állna, 
ugyanannyi százalékával kell megállapítani, 
mint aháry százalékát képezi a részükre enge-
délyezett ellátás az általuk a tényleges szolgá-
latban utoljára élvezett beszámítható javadal-
mazásnak. Amennyiben a kizárólag kegyelmi 
ellátásban (kegydíjban) részesülőknél ez a szá-
zalék 40°/o-nál kevesebb lenne, a kegy díjat a 
fentebb említett fizetésnek 40°/o-ában kell meg-
állapítani. 

A kizárólag kegyelmi ellátásban (kegydíj-
ban) részesülő özvegyeknek ellátását az 1923. 
évi július hó 1-től kezdődőleg a jelen rendelet 
szerint részükre a törvényszerű kellékek fenn-
forgása esetén megállapítható özvegyi nyugdíj-
nak nyolcvan százalékával kell megállapítani. 

A kizárólag kegyelmi ellátásban (kegydíj-
ban) részesülő árváknak kegydíját az 1923. évi 
július hó 1-től kezdődőleg annak a nevelési já -
ruléknak teljes összegével kell megállapítani, 
amelyre az árvának a jelen rendelet szerint 
igénye lenne abban az esetben, ha az 1914. évi 
XXXVI . törvénycikk 61. §-ában meghatározott 
életkorát még nem töltötte volna be. 

Ezen szakasz első bekezdésében foglalt az a 
korlátozó rendelkezés, hogy az idézett törvény 
hatálybalépésekor már működőknél a 21., illetve 
20. életév betöltése előtti szolgálat figyelmen 
kívül marad, a jelen rendelet hatálybalépése-
kor még tényleges szolgálatban álló alkalma-
zottakra nézve hatályát veszti. 

Mindazok a régebbi rendeletek, amelyek a 
jelen rendelet határozmányaival ellentétben ál-
lanak, hatályukat vesztik. 

VIII . FEJEZET. 
Árvaház. 

A nem állami tanszemélyzet országos nyug-
díjintézete az 1891. évi XLIII . törvénycikk 9. 
szakaszában nyert felhatalmazás a lapján Kecs-
keméten létesített országos árvaházat továbbra 
is fenntar t ja . 

Az árvaház fenntartásának költsége az árva-
házban nevelt árvák nevelési járulékából és az 
alkalmazottakat terhelő ú. n. 1%-os árvaházi 
járulékból fedezendő. Ezért a fenntartók által 
beszolgáltatott összeg 1 / i 3 - a d része, mint az árva-
ház fenntartása céljait szolgáló befizetés külön 
kezelendő. 

A kecskeméti árvaházban az országos nyug-
díjintézet kötelékébe tartozó alkalmazottak ne-
velési járulékra jogosult, szülőtlen és vagyon-
talan árvái 6 éves koruktól valamely középfokú 
tanintézet bevezetéséig vagy gyakorlati életpá-
lyára való kiképeztetésükig, azonban legfeljebb 
24-ik életévük betöltéséig nevelendők. A neve-
lési járulék ezen időtartam alatt az árvaház 
pénztárába utalandó. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszternek az 
árvaházba való felvételre vagy elbocsátásra vo-
natkozó határozatai ellen közigazgatási bíró-
ság előtti eljárásnak helye nincs. 

Állami tanító. A Tudományos Társulatok 
Sajtóvállalata Rt. kiadásában most megjelent 
Pedagógiai Zsebnaptár, az állami tanítók pon-
tos rangsorát is tartalmazza. Megrendelhető a 
Pedagógiai Zsebnaptár szerkesztőségénél, Buda-
pest, Dembinszky-u. 16, I. 18. — Tantó István, 
Körmend. Államsegélyügye a 19.191/924. sz. a. 
tárgyalás alatt áll. — Martinkovics Kálmán, 
Csánytelek. A Kansz-nak kiadóhivatala: Buda-
pest, V, Honvéd-utca 10. sz. alatt van. Ügye a 
minisztériumban elintézést nyert s folyó hó 9-én 
70.663/924. sz. a. a csongrádmegyei kir. tanfel-
ügyelőségnek továbbíttatott. — Korossy Lajos, 
Gadács. 1. 10 beszámítható szolgálati év után 
lesz nyugdíjképes. — ö n t törzsfizetésének 44%>-a 
illeti meg myugdíjképen. — „Tanítónő, Keleti-
sor." Lement a bácsmegyei tanfelügyelőséghez 
szeptember 26-án. Száma: 78.323/1924. 
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Hivatalos rész. 
RENDELETEK. 

A m. kir. minisztériumnak 1924. évi 7000 M. E. 
számú rendelete az országos tanítói nyugdíj- és 
gyám intézet kötelékébe tartozott állami taní-
tók és óvók nyugdíjügyének újabb szabályo-

zása tárgyában. 
A tanítók, óvók és a nem állami tanárok 

•ellátásának rendezésére vonatkozó és alkotmá-
nyos tárgyalás céljából a nemzetgyűlésen be-
nyúj to t t törvényjavaslat elfogadása reményé-
ben a m. kir. minisztérium az 1875. évi X X X I I . 
törvénycikkel létesített országos tanítói nyug-
díj- és gyámintézet kötelékébe tartozott állami 
tanítók és óvók nyugdíjügyében, a miniszter-
tanácsnak 1924. évi július hó 25-én tar to t t ülé-
sében hozott határozata alapján a következőket 
rendeli. 

1. Az állami és a kormány kezelése a la t t álló 
közalapokból vagy közalapítványokból fenntar-
to t t tanintézeteknél alkalmazott tanítóknak 
(tanítónőknek, óvónőknek) végellátásra való 
igényét — ha az 1923. évi július hó 1-én tény-
leges szolgálatban állottak, illetve, ha az ezt 
követő időpontban alkalmaztattak — az 1912. 
évi LXV. törvénycikk és az azt kiegészítő kor-
mányrendeletek intézkedései szerint kell el-
bírálni. Ezeknek az alkalmazottaknak a jelen 
rendelet hatálybalépése előtt eltöltött szolgálati 
Idejét is úgy kell tekinteni, mintha azt is az 
idézett törvénycikk hatálya ala t t töltötték 
volna. 

2. Az 1923. évi július hó 1-én még tényleges 
.szolgálatban állt tanítóknál (tanítónőknél, óvó-

nőknél) azt a szolgálati időt is figyelembe kell 
venni, amelynek beszámítására nézve az 1875. 
évi XXXII . törvénycikk 8. szakasza alapján a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
jelen rendelet hatálybalépéséig engedélyt adott. 

3. Az 1923. évi július hó 1-ét megelőző időre 
még esedékes országos tanítói nyugdí j intézeti 
járulékok pótlólag befizetendők. 

4. Az országos tanítói nyugdíj- és gyámintézet 
alapja terhére az 1923. évi július hó 1-től vagy 
azóta végellátásban részesült állami (közalapít-
ványi) nyugdíjasok, özvegyek és árvák jövő 
ellátása tekintetében az 1912. évi LXV. tör-
vénycikk 79. szakasza alkalmazandó azzal a 
változtatással, hogy nevelési járulék — az 1912. 
évi LXV. törvénycikk 68. szakaszának 2. bekez-
désében megjelölt esetben — a jelen rendelet 
hatálybalépésének napjától kezdődőleg a 16-ik 
életévüket már betöltött tanítóárvák részére is 
engedélyezhető. 

5. Azon nyugdíjasok, özvegyek és árvák 
nyugdíjterhét, akik vagy akiknek férje, illetve 
a ty j a utoljára állami vagy a kormány kezelése 
alat t álló közalapokból vagy közalapítványok-
ból fenntartott tanintézetnél teljesített kineve-
zés alapján szolgálatot, az 1923. évi július hó 
1-től kezdve az államkincstár terhére kell el-
számolni. 

Budapest, 1924. évi szeptember hó 23-án. 
JDr. Foss József s. k., 

a m i n i s z t e r e l n ö k i teendők ide ig le -
nes e l l á t á s á v a l megbízo t t m. k i r . 
nép jó lé t i és m u n k a ü g y i m i n i s z t e r . 

Felelős szerkesztő: Körösi Henrik. 
Segédszerkesztők: 

Moravitz Lajos és Berwaldszky Kálmán. 

PÁ L Y Á Z A T O K 
E rovat alatt közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

A szegedi református egyház a I I I . állam-
-segélyes tanítói állásra pályázatot hirdet. Fize-
tés: államsegély, helyi hozzájárulás és lakbér. 
Kötelességek: díjlevél szerint. Pályázati határ-
idő megjelenéstől 8 nap. B-listások. menekültek 
előnyben. 

A hódmezővásárhelyi községi kisdedóvodánál 
üresedésben levő óvónői állásra pályázatot hir-
detek. Javadalmazása: a XI. fizetési osztály 3. 
fokozatában a vall. és közokt. miniszter úr ál-
t a l megállapított helyi készpénz és államsegély, 
továbbá természetbeni lakás és lakása fűtésére 
10-8 köbm. kemény tűzifa, házhoz szállítva, fel-
vágatás nélkül. A pályázók magyar állampol-
gárságukat és kommunizmus alatt i magatartá-
sukat igazolni tartoznak. Menekültek előny-
ben részesülnek. A szabályszerű kérvények — 
megcímzett és válaszbélyeggel ellátott boríték-
kal — október hó 10-ig alulírt elnökhöz nyúj-
tandók be. A későn érkezett vagy hiányosan 
felszerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. 
Győr ffy József, közs. óv. f. ü. biz. elnök. 

A tiszatarjáni róm. kath. iskolaszék megüre-
sedett tanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalma: 2 szobás lakás, konyha, kamra, istálló, 
mellékhelyiségek, 14-5 kat. hold föld. Minden 

adóját javadalmas fizeti. Értékegyseg 22. Köte-
lessége díjlevél szerint. Énektudás előny. Fel-
szerelt kérvények válaszbélyeggel hirdetés 
megjelenésétől 10 nap alatt róm. kath. iskola-
szék címére küldendők. Állás október végén el-
foglalandó. 

A tarnazsadányi (Heves m.) róm. kath. iskola-
szék nyugdíjazás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 7 
kat. hold 859 négyszögöl szántó, 3 kat. hold 116 
négyszögöl rét, lakás két szoba, konyha, kam-
ra, istálló, 159 négyszögöl házikert, párbér, de-
putátum, stóla 1800 lélek után. Választás ének-
próbával október 9-én délelőtt. Kérvények Me-
licher Sándor plébános, iskolaszéki elnök cí-
mére Nagyfüged, küldendők. 

Mónosbéli lemondás folytán megüresedett 
filiális róm. kath. kántortanítóságra pályáza-
tot hirdetünk. Javadalma készpénzben a kezdő 
fizetés 10 százaléka, hét és fél mázsa rozs. ki-
lenc korona párbér a javadalmi jegyzőkönyv 
szerint, stóla, államsegély. Lakás nincs. Kert-
pótlék. Kötelessége a mindennapi s ismétlő 
tankötelesek tanítása, minisztránsokról gon-
doskodás, összes kántori teendők, a párbérfize-
tők évenkénti összeírása, a katholikus kör 
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megalakításában, vezetésében aktív részvétel, 
összes előírt okmányokkal felszerelt válasz-
bélyeges kérvények október 13-ig a bélapátíal-
vai plébániahivatalhoz küldendők. Választás 
Mónosbélben október 14-én reggel kilenckor. 
Személyes megjelenés önköltségen kívántatik. 

A csepeli (Pest vm.) áll. s. községi polgári 
fiúiskolánál lemondás folytán megüresedett 
egy a mennyiség- és természettudományi tár-
gyak tanításával egybekötött férfitanári állás. 
Ezen állás betöltésére ezennel pályázatot hir-
detünk. Az állás a választás után azonnal be-
töltendő; javadalma azonos az állami polgári 
iskolai tanárok javadalmazásával. A pályázat 
határideje: 1924 október 20. Menekültek, vagy 
a létszámrendezés kapcsán állásuk alól föl-
mentett tanárok előnyben részesülnek. A sza-
bályszerűen fölszerelt kérvények — kommu-
nizmus alatti magatar tás igazolandó — az is-
kola igazgatóságához küldendők. 

Dr. Koncz János Török Jenő 
isk. sz. elnök. igazgató. 

Nagyhalászi róm. kath. iskolánál II. tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Férfi- és nőtaní-
tók pályázhatnak. Fizetés törvényszerű. 500 
négyszögöl föld. Lakásuk egy szoba. Lakás 
fejlesztés alatt. Választás október 15. Pályá-
zati kérvények kemecsei plébánia-hivatalhoz 
küldendők. Állás választás után azonnal elfog-
lalandó. Férfitanítók kántorságban, elfoglalt-
ság esetén helyettesíteni, vagy segédkezni 
tartoznak. Iskolaszék. 

A tiszalöki aut. orth. izr. hitk. iskolaszéke 
osztatlan elemi iskolájánál üresedésbe jött 
tanítói állásra pályázatot hirdet, törvényes 
fizetés és lakbér mellett. Nőtlen tanítók, lakás-
hiány miatt, előnyben részesülnek. Pályáza-
tok október 25-ig Goldberger Mózes iskola-
széki elnök címére küldendők. 

A nagysitkei ev. leányegyházközség kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 
természetbeni lakás, kerttel, 35 egység, s tör-
vényes államsegély. Korteskedés kizárva. Kel-
lően felszerelt s válaszbélyeggel ellátott kér-
vények a hirdetés megjelenésétől számított 
7-ik napig ev. lelkészi hivatal Nagysimonyi 
címre küldendők. 

Magyarpolányi róm. kath. iskolaszék a meg-
üresedett első sorszámú osztály tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetés törvényes. Köteles-
ségei díjlevél szerint. A német nyelvben és a 
kántoriakban való jár tasság elengedhetetlen. 
Pályázhatnak férfiak és nők. Választás e lap 
megjelenésétől számítva tizedik napon. Kérvé-
nyek az iskolaszék címére. Iratok visszaküldé-
sére csak mellékelt postabélyeg fejében vállal-
kozunk. 

A nyírtéti ref. egyház pályázatot hirdet a 
lemondás folytán megüresedett kántortanítói 
állásra. Fizetés: szép lakás két kerttel, 20 kat. 
hold föld, melynek adóját javadalmas fizeti; 
egyháztól 80 kor., községtől 100 kor., állam-
segély, stóla. Kötelessége: a III—VI. vegyes 
osztály, ismétlő-iskolások tanterv szerinti taní-
tása, kántori teendők végzése. Pályázati határ-
idő október 11. Állás választás után azonnal 
elfoglalandó. Adorján István ref. lelkész. 

Finkei református előkönyörgő. kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-

dalma: jó lakáson, nagy kerten kívül IPA hold 
szántó és rét, munkáltatása, adója javadalmas 
terhe; 14 köböl gabona. 4 köböl zab, fára 40 
korona egyházhatóságilag megállapított érték-
ben. Államsegélyért az egyház nem kezeskedik. 
Kötelessége: vasárnap, ünnep- és hétköznapi 
istentiszteletek végzése, tankötelesek tanterv-
szerinti tanítása, kántori és egyéb törvényes 
teendők. Személyes jelentkezés kívánatos,^ de 
nem díjaztatik. Pályázati kérvény szükséges 

i okmányokkal felszerelve, kommunizmus alatti 
magatar tást igazolva, válaszbélyeggel ellátva 
október 15-ig az edelényi (Borsodmegye) refor-
mátus lelkészi hivatal címére küldendő. Az 
állás választás után azonnal elfoglalható. 

; Elhalálozás folytán megüresedett nyíregy-
; házi tanyai ev. tanítói állásra pályázatot hir-
! eletünk. Javadalma törvényes. Folyamodványo-

kat e lap megjelenésétől egy hétig elfogadunk. 
Iskolaszék. 

Kállósemjén község iskolaszéke pályázatot 
hirdet a lemondás folytán megüresedett I. 
számú községi tanítói állásra. Lakás, kert ter-
mészetben. Fizetés törvényes. Pályázhatnak 
kizárólag református vallású férfitanerők. Ref. 
egyháznál kántorságot vállalók előnyben része-
sülnek. Kántoriakért fizetés megegyezés sze-
rint. Pályázati határidő e lap megjelenésétől 
számított 15 nap. Kellően felszerelt s válasz-
bélyeggel ellátott kérvények községi iskolaszék, 
Kállósemjén (Szabolcs megye) küldendők. 

Nagyszécsi (Borsod m.) róm. kath. iskolaszék 
I II. tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése 

törvényes, lakbérrel, kertpótlékkal. B-listára 
helyezett vagy menekült róm. kath. férfiak 
előnyben. Kommün alatt i viselkedés igazo-
landó. Pályázati határidő hirdetés megjelené-
sétől számított 8 nap. Kérvények válaszbélye-
ges borítékkal plébánia hivatal Sajószöged 
küldendők. 

Apostagi róm. kath. iskolaszék ú jonnan 6zer-
l vezett második tanítói állásra október tizedi-

kéig pályázatot hirdet. Javadalma: hitközség-
től törvényes hozzájárulás, lakbér, államsegély. 
Állás azonnal elfoglalandó. Elnökség. 

A nyugdíjazás folytán megüresedett gerjeni 
református orgonista kántortanítói állásra a 
lap megjelenésétől számított nyolc napon belül 
pályázat hirdettetik. Javadalma 82 egységre 
értékelve, közte 16 kat. hold föld két tagban. 
Kötelességeit az iskolaszék állapít ja meg. 
Kommün alatti magatar tás igazolandó, az állás 
a választás érvényessége után azonnal elfog-
lalandó. Személyes megjelenés előnyös. A meg-
választott költözködési költségeihez az egyház 
500.000 koronával járul. Válaszbélyeg csato-
landó. Gerjen (Tolna m.). Ref. iskolaszék. 

A peszéradacsi községi iskolaszék pályázatot 
hirdet az újonnan szervezett III . községi taní-
tói állásra. Kötelessége a mindennapi VI. osz-
tályú és az ismétlő tankötelesek tanítása. Java-
dalma a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
73.000—1924. sz. rendeletével megállapított fize-
tés a község pénztárából, lakás természetben. 
Menekültek és B-listások előnyben. Kommün 
alatti viselkedés igazolandó. Pályázati kérvé-
nyek Szenes Gábor iskolaszéki elnökhöz Pe-
széradacs, küldendők. Határidő 8 nap. 
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A m. kir. kincstár, illetve a N a m. kir. : 

Pénzügyminisztérium kegyurasága alá tartozó 
ta rc i l i róm. kath. I I . számú tanítói és segéd-
kántori állásra pályázat hirdettetik. Javada-
lom törvényes. Lakás, udvar és kert nélkül. 
Pályázhatnak latinszertartású róm. kath. ok-
leveles tanítók, akik a kántoriakban jártasak, 
mert a kinevezett a kántort akadályoztatása 
esetén díjtalanul helyettesíteni tartozik. Kel-
lően felszerelt és felbélyegzett kérvények a 
Pénzügyminiszter úrhoz címezve, válaszbé-
lyeggel ellátva, a tarcali róm. kath. plébániai 
hivatalhoz küldendők. Pályázati határidő e lap 
megjelenésétől számított 8 (nyolc) nap. Róm. 
kath. iskolaszék. Gáli József h. iskolaszéki el-
nök. 

A petrikere3ztúri kántor- és osztálytanítói 
állásra a lap megjelenésétől számított 8 nap 
határidővel pályázat hirdettetik. Iskolaszék. 

Az orosztonyi iskolaszék a 29—30. számban 
hirdetett pályázatot megismétli azzal, hogy a 
kántoriakban járatlanok is pályázhatnak. Ha- j 
táridő a lap megjelenésétől 8 nap. Az állás a ! 
megválasztási értesítés után azonnal elfog- ! 
lalandó. Iskolaszék. 

A kőszegi négytanerős ág. hitv. ev. népisko-
lánál betöltendő két férlikántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom a természet-
beni illetmények beszámításával törvénysze-
rinti. Három szobás lakás mellékhelyiségekkel. 
Kerthasználat. Tanítási nyelv magyar és né- j 
met. Kántori képesítés szükséges. B-listások és j 
menekültek előnyben részesülnek. Részletesebb j 
felvilágosítást a kőszegi ev. lekészi hivatal ad. : 
Pályázatok ugyanoda október 15-ig küldendők, i 

A megyaszói, Zemplén m, róm. kath. leány-
egyház, eltávozás folytán megüresedett tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetés, lakás: tör- j 
vényes. Megválasztott tanító vasárnap, ünnep-
napokon hívekkel délután istentiszteletet végez, 
melynek fejében némi honoráriumot kap. Pá-
lyázati határidő: nyolc nap a lap megjelenése 
után. Kérvények, törvényes felszereléssel. Ilo-
nok, plébániai hivatalnak, válaszbélyeggel kül-
dendők. 

A kölesei református egyház pályázatot hir-
det orgonista kántortanítói állásra. Fizetés: la-
kás természetben, kert , 35 q búza, 11 kat hold, 
156 négyszögöl föld, melynek adóját az egyház 
fizeti, stóla; egységszám 55. Kötelesség az egy-
házi törvények rendelkezése szerint. Kérvények 
szükséges okmányokkal a lelkészi hivatal cí-
mére küldendők. Pályázati határidő a megje-
lenéstől számított 10 nap. Az állás azonnal el-
foglalandó. Kölese (Szatmár m.. postahely), 
1924 szept. 18. A ref . presbyterium. 

A nemesborzovai ref. iskolaszék előkönyörgő 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 
3 6zobás lakás, melléképületekkel, 2 hold szántó-
föld, 8 mázsa búza, évi 100 aranykorona, kony-
hakert, stóla. Kötelessége: kántori és tanítói 
teendőkön kívül hétköznapi, vasárnapi, ünnepi 
istentiszteletek végzése. Pályázók közül mene-
kültek, B-listások előnyben részesülnek. Pályá-
zatok október 15-ig lelkészi hivatalhoz külden-
dők, Mánd, Szatmár megye, posta Nagyszeke-
res. 

A kompolti (Heves m.) róm. kath. kántor-
tanítóságra pályázat hirdettetik október 10-ig. 
Javadalma: 9 hold szántó, párbér természet-
ben, deputátumváltság 12.000 K, lakás kerttel; 
államsegély nincs. A németnyelvű szertartás 
végzése kötelező. Pályázók az énekpróba ós 
választás napjáról levélben lesznek értesítve. 
Iskolaszék. 

A szeptember 15-én megjelent „Néptanítók 
Lapjá"-ban hirdetett arnóti tanítói állás pá-
lyázatának határideje október 10-ig meghosz-
szabbíttatott. 

Az arlói róm. kath. iskolaszék a lemon-
dás folytán megüresedett I I I . férfitanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Fizetés törvényes, ál-
lamsegéllyel. Kántori teendőkben jár tasak és 
testnevelési tanfolyamot végzettek előnyben ré-
szesülnek. Kellően felszerelt kérvények e lap 
megjelenésétől számított 8 napon belül Jéger 
József róm. kath. lelkész (Arló. Borsod m.) 
címre küldendők. 

I S K O L A R U H A & 
g y a p j ú s z ö v e t b ő l 

2 3 0 0 0 0 k o r . - t ó l f e l j e b b 

3 1 J L L 

FÉRFIÖLTÖNY S 
s z ü T e t b ő i , k i t ű n ő s z a b » s á 
350.COO k o r . - t ó l f e l j e b b 

R A G L Á N 
• a g y u l s t e r 

850.000 kor.-tél feljebb 

11 -
B R I C S E S Z 

• a g y p a n t e l l ó n a d r á g 
2 0 0 OOO k o r . - t ó l f e l j e b b 

J£ 

ESÖKÖPENY 
• a g y g n n i m i k a b á t 

400.000 kor.-tól feijebo 

— r r — T i ~ " 

• z ő r m e - I 
p a l l é r r a l i 

é s s z ő r i n e b é l é s s e l 
1,600.000 k o r . - t ó l f e l j e b b 1 

G UTMANNJ. ÉS TARSA 



33—34. szám. Néptanítók Lapja 29 

Az újlétai községi iskolánál negyedik taní-
tói (tanítónői) állásra pályázatot hirdetünk. 
Határidő október 15. Személyes jelentkezés 
szükséges. Községi iskolaszék (Űjléta, Bihar 
megye). 

A hajdúnánási református egyházban nyug-
díjazás folytán megüresedett a III . számú nő-
tanítói állás. Fizetés törvényszerű. Köteles-
sége: osztályvezetés az iskolaszék határozata 
ezerint. B-listások rendelet szerint előnyben. 
Egészségi állapot, kommunizmus alatti maga-
tartás igazolandó. Határidő a lap megjelené-
sétől 8 nap. Azonnal elfoglalandó. Pályázhat-
nak tanítónők. Kolozsvári s. k„ iskolaszéki el-
nök. 

A mattyi református egyház kántortanítói 
állásra pályázatot hipdet. Javadalma: Minden 
pár (jelenleg 145) egy hatoda búzát, egy nyol-
cada csumás kukoricát, kettő liter bort lizet. 
Készpénz 30 korona, négy öl repegetett tűzifa, 
őröltetési fuvar . Hat m. hold szántóföld és rét; 
fél telek után legeltetési jog a közlegelőn. 
Tandíj és temetési stóla. Kétszobás lakás, kert. 
Kötelessége: Hat vegyes osztályú elemi és is-
métlő iskola vezetése, a kántori teendők vég-
zése, lelkész akadályoztatása esetén templomi 
szolgálat. — Kellően felszerelt okmányok 1924 
október 5-ig küldendők be, s az állás azonnal 
elfoglalandó. Személyes megjelenés előnyös. 
Kelt Matty, u. p. Siklós (Baranya vm.), 1924 
szept. 15. Melegh Dezső ref. lelkész, iskolaszéki 
elnök. 

_A békéscsabai ortli. izr. hitközség tanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Javadalom: törvényes 
illetmények és lakbér. B-listások előnyben. Kel-
lően felszerelt és valláserkölcsi magaviseletet 
igazoló pályázatok a lap megjelenésétől nyolc 
napig dr. Eisenberg Bertalan iskolaszéki elnök 
eímére küldendők. 

A bnji (Szabolcs) gör. kath. iskolaszék a III. 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Választás 
szeptember 28. Az állás október 1-én elfogla-
landó. Fizetés törvényes. Iskolaszék. 

A kisteleki államilag segélyezett óvónői ál-
lásra pályázat hirdettetik. Törvényes fizetéssel, 
lakbérrel. Működők és B-listások előnyben, pá-
lyázati határidő október 20. Kérvények községi 
óvoda felügyelő bizottsághoz Kistelek, kül-
dendők. 

Derecskei református egyház pályázatot hir-
det fitanítói állásra. Fizetés törvényszerű. Or-
gonálni tudók, jó hangúak, belmissziói munkát 
szeretők előnyben részeesülnek. Egyháziasság 
igazolandó. Pályázati határidő a lap megjele-
nésétől számított 10 nap. Állás azonnal elfogla-
landó. Bélyeg küldendő. Iskolaszék. 

A bagi róm. kath. iskolánál a VII. fitanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma törvé-

| nyes, 400 négyszögöl kertilletmény, kötelesség 
i díjlevél szerint. Választás a pályázati megja-
i lenés után 10 nap. Elnökség, 
i 

Püspökladány róm. kath. iskolaszéke pályá-
; zatot hirdet a VI. tanítói állásra. Javadalma 
! 3 szoba, konyha, mellékhelyiségek, kerttel, 6 m 
| hold búza, szántóföld és törvényes tanítói íize-
; tés. Kántorságban segédkezni köteles. Sze-
| mélyes bemutatkozás előnyös. Hiteles okmá-

nyok róm. kath. iskolaszéki elnök címére okt. 
15-ig küldendők. 

A rózsásszegi róm. kath. osztálytanítói ál-
lásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás tör-
vényszerű. Államsegélyes. Válaszbélyeg kül-
dendő. Választás október 12-én. (Zala megye.) 
Iskolaszék. 

H I R D E T É S E K 
A hirdetésekben közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Ref. okleveles óvónő ajánlkozik tanító vagy 
óvónő helyettesnek egész évre bármily kis köz-
ségbe. Cím a kiadóban. 

Keresek egy idősebb úriasszonyt, aki háztar-
tásomat vezetné és két gyermekemet nevelné. 
Kalydy Jenő. ref. tanító, Mátészalka. 

Református okleveles óvónő ajánlkozik ta-
nító- vagy óvónő-helyettesnek, egész évre bár-
mily kis községbe. Cím a kiadóban. 

Tanítónő, ki kezdőket zongorára, németre ok-
tat házitanítást vállal. Martinovics Euphro-
sina Balmazújváros. 

Ref. kartársak! 209 temetési énekem még kap-
ható 30.000 koronáért. Fövenyessy, Borsod-
geszt. p. Sály. 

Egy tanítóleány elmenne házvezetőnőnek. 
Leveleket „Budapest" jeligére a kiadóhiva-
talba kér. 

Helyettest keresek hat hónapra. Lakást, kosz-
tot adok. Kántorság'oan jártasak a jánla tukat 
Balogh kántortanítónak Nőtincs. Nógrád 
megye küldjék. 

Ki tűnő karban levő, pedálos orgona-harmó-
nium eladó. Ajánlatokat kér: özvegy Hack 
Miksáné, Almáskamarás. 

Róm. kat. polgári fiúiskolánál mathemati-
kus, vagy felső németes nőtlen, róm. kath. ta-
nár vagy tanárjelölt azonnal állást nyerhet. 
Cím: Endrőd (Békés m.). Plébániahivatal. 

Egyedülálló nyugd. igazgatótanító. 62 éves, 
egészséges, szerény feltételek mellett kisegítő-
nek ajánlkozik, kántorsághoz is ért. Megkeresé-
seket .Jgazgató" címen kiadóba küldeni. 

8 éves kisleányom mellé keresek mielőbbi 
belépéssel egy komoly oki. tanítónőt, aki né-
met nyelvben és zenetanításban jártas. Cím: 
Palcso Mártonné, Ibrány. Szabolcs m. 



34 Néptanítók Lapja 29—30. szám. 

Igazgató-tanító, ki tűnő róm. kath. kántor , 
alkalmazásra ajálkozik. Állami tanítónő la-
kással cserél Csepelről. Stegena. 

Harmóniám 12 változattal , amerikai rend-
szerű, Z immermann-gyár tmány , eladó. Megte-
kinthető délelőtt. Poór t aná r . VI I I . Tavasz-
mező-utca 10. 

Fiatal tanítónőt keresek I I I . elemista kis-
leányom mellé, szerény igényű, intelligens úr i 
lányt . Fizetés hav i 1 mm búza s teljes ellátás. 
Németül tudók előnyben. I l lyés I s tvánné fő-
jegyzőné, Gölle, Somogy m. 

Cserél áll. óvónő vasútál lomással bíró hely-
ről, természetbeni lakás, gyümőlcsöskerttel , 
Pes t közelében, hasonló helyre. Aján la toka t 
„Csere" jeligére a kiadóhivatalba kérek. 

Meghívó. A „Kalász" hitel-, á rú- és mezőgaz-
dasági szövetkezet 1924. évi szeptember hó 28-án 
délelőtt 10 ó r á r a hirdetet t , de nem határozat -
képes I I I . évi rendes közgyűlését folyó évi ok-
tóber hó 19-én, vasá rnap délelőtt 10 órakor 
t a r t j a ugyanazon tárgysorozat ta l a „Tanítók 
Háza" tanácstermében (Budapest, VI I I , Szent-
királyi-utca 47. sz.), melyre a szövetkezet tag-
j a i t ezennel meghív juk . Budapest , 1924 október 
1-én. Az Igazgatóság. 

Kartársak! K i volna ha j l andó osztálytanítói 
állomását elég jó j avada lmazás i kántor tan í tó i 
állomással felcserélni? Csere esetén részletek 
megbeszélés t á r g y á t fogják képezni. Leveleket 
a kiadóhivatal „G. G." jelige a la t t október 15-ig 
továbbit. 

III. elemista leányom mellé taní tónőt kere-
sek; lehet B-l is tás is. Fizetési igény megjelö-
lésével csak azok pályázzanak, kik szeretik az 
akáclombos t a n y á t és a kellemes polgári ott-
hont. Csipő István gazd. intéző, Tiszakürt . 

Kintzlerné Scholíz Inez i f j ú s á g i sz índarabja i 
ismét kaphatók Mikolik K á l m á n polg. iskolai 
igazgatónál, Budapesten. IV, Sütő-utca 1. Re-
formáció ünnepére kiválóan alkalmas L u t h e r 
című darabja , mely m a g y a r és német nyelven 
jelent meg. Egy-egy színdarab ára utánvét te l 
25.000 K. 

„Mesejáték", „Karácsonyi jelenetek", mélyebb 
érzéseket kifejező ta r ta lommal tíz-tízezer ko-
rona ellenében bérmentve kapható. Óvoda, Cen-
ter, Borsod m. 

Harmónium eladó, al ig használt, amer ika i 
légszívós szerkezettel, h á r o m változattal, öz-
vegy Novodomszky Jánosné, Szarvas. V a j d a 
Péter-út 180. sz. Válaszbélyeg. 

Nevelőnőt keresek három kisleányom mellé, 
ki kettőt második, egyet első polgár i ra előké-
szítené. Kéz imunka és német szükséges. Izrae-
lita vallás kívánatos . Fizetés megegyezés sze-
r i n t Ajánla tok Kreisz L a j o s kereskedő. Vér-
tes címre küldendők. 

Elvállalom t anyán is polgár is ta vagy gim-
nazista magántanulók előkészítését. Cím: Ta-
nárjelölt , Nádudvar . 

MEGHÍVÓ. 
A „Kalász" á rúforga lmi részvénytársaság 

1924. évi október hó 19-én, va sá rnap délelőtt 11 
órakor t a r t j a a Ferenc József Tanítók Háza 
üléstermében, VI I I , Szentkirályi-u. 47. I I . em. 

alakuló közgyűlését, 
melyre a részvényjegyzőket ezennel meghív-
juk. 

Budapest , 1924 szeptember hó 30-án. 
Az Alapítók. 

Tárgysorozat: 
1. A tá r saság megalakulása felet t i határozat-

hozatal. 
2. Az alapszabályok megállapí tása. 
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság tag-

ja inak kijelölése az alapítók által. 
4. A válasz tmány megválasztása. 
5. Elszámolás az alapítási költségekről. 
6. Határozathozata l az alapí tóknak adandó 

felmentvény tá rgyában . 

Egyházi zeneművek. Most je lent meg! ö t v e n 
válogatot t ú jabb egyházi ének, díszes orgona-
kísérettel. 3 korona. Szövegkönyv hozzá isko-
lás gyermekeknek, egyesületeknek. 64 oldalon 
70 énekszöveg. 30 fillér. Karácsonyra. Énekek, 
pasztorálék. 12 nagy oldal. 2 korona. Preludiu-
mok. Buchner , Fichtner , König, Hoffmann, 
F a r k a s stb. szerzőktől. 16 nagy oldal. 2 korona 
Jjjabb egyházi férfikarok32 oldal. (Saj tó 
alatt.) 4 korona. Árak a ranykoronákban . Pénz 
előre. Luspay Kálmán, De j tá r . 

J ó karban lévő Titz Péter bécsi g y á r t m á n y ú 
zongoraharmónium 6 oktávos, 9 változattal el-
adó. Bővebb érdeklődés özv. Veiszkopf Gusz-
távnétol Heréd, per Ha tvan kérhető. 

MARX és MÉREI 
tudományos műszerek gyára 

B u d a p e s t , V L k e r . B u l c s ú - u t c a 7 . s z á m . 
TELEFON: 2 1 — 0 6 , 1 5 4 — 8 8 . 

G y ártanak: 
Számológépet, 
métermérték« 
gyűjteményt, 

fizikai, kémiai 
és természet-

rajzi felszereié• 
seket. 

Országos Tanszerkiállításon aranyérem és aranyokleyél. 
===== Fennáll 25 év éta. — 
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F é n y k é p e z ő g é p e t , l á t c s ö v e t , S 
r a j z e s z k ö z t a l e g e l ő n y ö s e b b e n • 
ve sz , c s e r é l , j a v í t , e l a d ; a m a . • 
t e u r . f e l v é t e l e l t l e g s z e b b e n k!« | | 
d o l g o z z a , g y ö n y ö r ű n a g y i t á - • 

s o k a t k é s z i t 

HATSCHEK és FARKAS i 
B u d a p e s t VI , A n d r á s s y . ú t 3 1 -
é s IV, K á r o l y . k ö r ú t 2 6 . s z á m . — 

T e g y e n próbát I S 
ÖlllllllNIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIINIIIIlej 
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A már 3 0 éT ó t a k ö z i s m e r t , új szab. k e v e r é k ű , 
t e l j e sen f é n y t e l e n é s tar tós 

a é l j f ekete , 

i s k o l a t A b l a m A z 
k é s z í t m é n y e i m e z i d ő s z e r í n t i á r a i f o r g a l m i a d ó v a l 

a k ö v e t k e z ő k : 
E g y '/ ' b á d o g f e k e t e i s k o l a t á b l a m á z '/« k g , k b . 4 i sko la -
t á b l á n a k K 130,000. E g y '/z b á d o g f e k e t e i s k o l a t á b l a m á z '/* 
k g , kb . 2 i s k o l a t á b l á n a k K 67.000. E g y db i s k o l a t á b l a m á z -
e c s e t , l a p o s K 36.000 és 45.000. E g y p a l a c k i e g f . h i g . p i ro s 
v o n a l z ó f e s t é k , k i h ú z ó e c s e t t e l 9.000 L á d a , p o r t ó s tb . kész-

k i a d á s 10—35.000 k o r o n á i g . 
M e l l é k c i k k e k g y a n á n t n a p i á r o n s z á l l í t h a t ó : i s k o l a i író-
k r é t a p a p i r f o g l a l a t t a l , l e g f i n o m a b b , 1 doboz 72 db . Sz ivacs 
n a g y s á g s z e r i n t . P a d l ó o l a j l e g f i n o m a b b , s z a g t a l a n , por-
t a l a n í t ó és f e r t ő t l e n í t ő , 1 k g k b 8 - 1 0 m 2 t e r ü l e t n e k , bá-
d o g o k b a n . T i n t a p o r , a n t r a c e n , f e k e t e , k é k , p i r o s s tb . 

s z í n b e n '/* —'/*—:'/' s t b . l i t e r n e k . 
S z á l l í t á s p o s t a f o r d u l t á v a l egész éven á t , k é s z p é n z v a g y 
u t á n v é t m e l l e t t . K í v á n a t r a n y u g t a . E g y s z e r ű u t a s í t á s 

m i n d e n k ü l d e m é n y h e z c s a t o l v a . 

GRESCHIK GYULA Szalag=>utca 6 . sz . 

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal 
VIII, Múzeum-körút 6. 

H E G E D Ű 
harmónium vagy más hangszerről árajánlatot küld az 

E l s ő m a g y a r h a n g s z e r g y á r 

S T O W A S S E R 
B U D A P E S T , II, LánchícUu. 5. 

Legnagyobb gyár mindennemű hangszerekben. = 

AZ ELEMI NÉPOKTATÁS 
ENCIKLOPÉDIÁJA 

Szerkesztette: 

KÖRÖSI HENRIK ÉS SZABÓ LÁSZLÓ 
H á r o m k ö t e t . -

Ara díszes és tartós kötésben 
2 8 0 . 0 0 0 korona. 

M e g r e n d e l h e t ő h a v i rész le t tör lesz tésre is. 
— Á t v é t e l k o r f izetendő 89.900 korona . — 

H a v i rész let 40.000 korona. 

K E L E M E N D. és T Á R S A 
könyvterjesztési vállalatánál 

B U D A P E S T , IV , Egyetemsutca 4 . szám. 
A három kötet alapára 40 K, jelenlegi szorzószám 7000 K. 

A z E l e m i N é p o k t a t á s E n c i k l o p é d i á j á b a n 
összo vannak foglalva mindazok a pedagógiai és 
közigazgatási ismeretek, melyekre egy modorn ma-
gyar néptanítónak szüksége van. Tekintve a ma-
gyar pedagógiai irodalom felette szegényes voltát, 
— különösen a népoktatás terén —, méltán mond-
hatjuk, hogy ez az Enciklopédia hézagot pótol s 
hatalmas eszköze lesz a néptanító munkájának. 

^ t A J V ^ £ * % 
H O G Y 

TANÍTSUNK NYELVTANT 
AZ ELEMIBEN? 

NEMESNÉ M. MÁRTA 
a Családi Iskola igazgatója. 

I. , T i g r l s ' u . 41 . I., M é s z á r o s - u . 56 /a . 
T E L E F O N : J ó z s e f 1 0 8 - 5 1 . 

* 

Ára egyszerű kiadásban 18.600 kor. 
Famentes papiron fűzve 37.200 kor. 
Famentes papiron kötve 55.800 kor. 

Kapható 
minden n a g y o b b k ö n y v k e r e s k e d é s b e n 
és a M e n t o r könyvesbo l tban , Budapes t , 

A n d r á s s y . ú t , vagy a szerzőnél . 

ORGONÁK, 
hármon i u m ok 
jav í tásá t é s h a n g o l á s á t j u t á n y o s á r o n 

e s z k ö z l i 

P O B U D A J Ó Z S E F 
R Á K O S P A L O T A 

Iskola-utca 106/114. 
O r g o n á k á t é p í t é s é t , va lamint az e l , 
rekvirált s í p o k a t gyorsan é s ponto* 

s a n e s z k ö z l i . 
Új orgonákra díjmentesen tervezetet küldök. 

Erzsébet Sósfürdő f 
Kelenföld | 

Egész éven át nyitva. 
A téli idény alatt (október 20*tól) rendkívül i árengedmény. — ö 
Teljes ellátás: szoba, kiszolgálás négyszeri bő étkezéssel 8 ko-
rona. — I. oszt . fürdő 1 korona. — Csonka-Magyarország V1 

egyetlen sós gyógyfürdője . — Központi gőzfűtéssel. — Kitűnő ^ 
szanatóriumszerű ellátás. — Kiváló gyógyhatású női b a j o k n á l , G> 
gyomor* és bélbetegségeknél, rheumatikus és epebántalmaknál. 
Cukorbajosok Karlsbadja. Szakszerű felügyelet mellett vezetett *P 

hízó- és fogyókúrák. ag 
• • S 

Felvilágosítást nyú j t a fürdőigazgatóság és a gyógyintézet 
vezető főorvosa : & 

DR. SZILÁRD BERTALAN g 
I, Tétényúút 12. Q 

Telefon : József 81—75. 5 
= Z = V i l l a m o s k ö z l e k e d é s a f ü r d ő telepig. = = = = = Ű 
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ISKOLAPADOK, TQRNA-
ÉS JÁTÉKSZEREK, ATHLE-
TBKAI CIKKEK, BÚTOROK 

G Y Á R A 

LOPOS GYULA 
B U D A P E S T , I I I , 3 á c s i - ú t 8 5 . s z á m . 

TELEFON 1 1 3 - 4 4 . 

Költségvetéssel és ár jegyzékkel dí j -
mentesen szolgálok. 

„ Z A M N " . R E N D 5 Z E R Ü I S K O L A P A D O K . 

Az üzemembe beolvadt Fei\ue3-fé!e Iskola-
padgyár összes padmintáinak gyártása 

Köl tségve tés t 
d í j t a l a n u l 

küldünk 

K e d v e z d 
f i z e t é s t 1 

f e l t é t e l e k 

ORSZÁGH SÁNDOR 
ES FIA 

orgona- és harmoniumgyár 
R á k o s p a l o t a - Ú j f a l u 
E ö t v ö s u t c a 93. s z á m 

Budapest mellett 
a nyugat i pályaudvartól a C 

kocsival a végállomásig. 
Alapíttatott 1861-ben. 

Vállal új orgonákat, feomlokzatslpokat. 
orgona-átépítéseket (vllisnyeróre, cső-

rendszerre), művészi kivitelben. 

FITTLER SÁNDOR 
o r g c n a - , o r g o n a s í p - és 

h a r m c n i u m k é s z í t ö v á l l a l a t a 
P E S T E R Z S É B E T 

E r z s é b e t ' u t c a 2 3 . s z á m . 

Vál la l ja modern új o r g o n á k ké-
szítését művészi kivitelben. 

Régt orgonák átalakításét és ja-
vítását. 

Mindennemű orgonas ípok speci-
á l i s készítését és szál l í tását . 

Szívó- és nyomórendszerű har -
m ó n i u m o k készítését és javí tásét . 

Miit f fUtu i t t i e l Mísí íc te l m!{,álck 

A l a p í t t a t o t t 1 9 t 0 - b e n . 

• 
TŰZOLTÁSI S Z E R E K i s 
S Z I V A T T Y Ú K GYÁRA, 
HARANGÉs FÉMÖNTÖDE 

B U D A P E S T 
VI ,LOMB UTCZA 

3 4 - 3 6 
VILLAMOS MEöALLOt > A C Í I Ú-í, 
t A N G GÉPGYÁR 

TELEFON: 
BUDAPEST, 

9 5 - 5 0 . 

SÜROÖNYCZIM: 
W A L S E R G Y Á R 
Í3MS0TCZA BUDAPEST 

Váradi Miklós és társa Barakovits 
m ű o r g o n a s é p i t ő k 

R á k o s p a l o t a i ] f a l a 
(Budapest mellett) 

K l a p k a G y ö r g y - u t c a 52. 
Készítünk pneumatikus és elektromos 
rendszerű orgonákat bármilyen nagy-
s á g b a n és kivitelben. Úgyszintén mo-
dern gépezetes orgonákat.Mindennemű 
orgonasípokai és elektromos fujtató-
berendezéseket stb. Vállalunk javításo-
kat . átépítést, tisztítást, hangolást és 
orgonák jókarbantartésót. Tervekkel és 
költségvetéssel készséggel szolgálunk. 
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Kétszólamú H a z a f i a s dalok. 
Különböző szerzők legszebb irredenta dalainak gyűjteménye. Iskolai használatra szer-
kesztette: Tiboldi József. — A hazafias nevelés szempontjából mint hézagpótló segédkönyv 
nélkülözhetetlen- Ára 50.000 korona. Ugyanaz hárcmszclamú kiadásban. Ára 50.000 korona 

Négyszólamú Férf ikarok. 

í i > 

Szerzé: Tiboldi József. 
I. füzet. 

Zászlójelige. Havas J. — Talpra magyar! 
(Indujó.) Petőfi S. — Szabadság. Józan M. 
— Székelyország édes szülőföldem. Molnár 

S. — Mi a haza ? Pósa L. 
II. füzet. 

Magyar zászló. (Jelige.) — Toborzó. Gya-
gyovszky E. — A székelyek. Petőfi S. — 
Riadó. (Induló.) Czuczor G. — Felköszöntő. 

III. füzet. 
Nemzeti jelige. (Csonka Magyarország nem 
ország.) — Üzenet. (Válasz a békefeltéte-
lekre.) — Élet vagy halál. (Induló.) Petőfi 
S. — Csak azért. Lampérth G. — Leszünk 
mi még Udvarhelyszék ura. Molnár S. — 

Kikel még a földbül. Endrődi S. 

Q U I N T J Ó Z S E F 
a b u d a p e s t i m. k i r . á l l a m i t an í tóképző in téze t 

i g a z g a t ó j a . 

D R O Z D Y G Y U L A 
a b u d a p e s t i m. k i r . á l l a m i t an í tóképzö in téze t 

t a n á r a és g y a k o r l ó i s k o l a i t a n í t ó j a . 

Q U I N T J Ó Z S E F 
a b u d a p e s t i m. k i r , á l l a m i t an í tóképzö in t éze t 

i g a z g a t ó j a . 

D R O Z D Y G Y U L A 
a b u d a p e s t i m. k i r . á l l a m i t an í tóképzö in téze t 

t a n á r a és g y a k o r l ó i s k o l a i t a n í t ó j a . 

Egy füzet ára 50.000 korona. 
Megrendelhető a szerzőnél: Pesterzsébet, Aitiíaeutca 15. szám. 

Most jelent meg! ^ legolcsóbb népiskolai iankcnyxekí Most >e,cní mes' 

A MAGYAR GYERMEK ÁBÉCÉSKÖNYVE 
aa egyesített jelképes pbonomimikai és írva-olvasási módszer alapján 

az elemi népiskolák 1. osztálya számára. Szerkesztették: 

A szerzők könyvük szerkesztésénél a három tanítási eljárást szerencsés szempontok szerint 
egyesítették, melyek az írás és olvasás technikájának elsajátítását játszi könnyűvé teszik. 
Az irodalmi anyagban a magyar nemzet érzelmei, vágyai és reményei, a gyermek értelmi 
és érzelmi fokának megfelelően vannak feldolgozva. A könyvet a nm. m. kir. vallás- és 
közokt. miniszter ú r a 138.224/923 sz. alatt az elemi iskolák részére tankönyvül engedélyezte. 

Minisztérium megállapította bolti ára 11.7GO korona. 

A MAGYAR GYERMEK OLVASÓKÖNYVE 
az elemi népiskolák II. osztálya számára. Szerkesztették: 

E könyv A MAGYAR GYERMEK ÁBÉCÉSKÖNYVÉ-nek folytatása. Egy magyar család 
életét állítja a gyermek elé, melyből a vallásosság, a hazafiság, a munkaszeretet, a kedély, 
szóval a harmonikus józan élet hat a gyermek lelkére. Ezek az első magyar könyvek, 
melyek azt az eszmét tartják felszínen, melyre mindannyian állandóan gondolunk s melyre 
a jövő nemzedékét nevelnünk kell. E könyvet a nm. vallás-és közoktatásügyi miniszter úr 
a 138.222/923 sz. alat t az elemi népiskolák számára tankönyvül engedélyezte. Akik e könyve-
ket még nem ismerik, azoknak mutatványpéldányt készséggel küld a kiadóhivatal. Azoknak 
a tanító uraknak, kik A MAGYAR GYERMEK KÖNYVE-it bevezetik, az Ábécés könyv-

höz ír t Útmutatót ingyen adjuk. 
Az olvasókönyv minisztérium megállapította bolti ára 13.950 korona. 

RÉVAI TESTVÉREK IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRS. KIADÁSA BUDAPEST, VIII., ÜLLÖ1-ÚT 18. 
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§ A MAGYAR K I R Á L Y I Á L L A M I T É R K É P É S Z E T I 
Dr. Kogutowicz Károly új iskolai atlaszainak kiadója. 

A m. kir. Állami Térképészet kiadásában megjelent : 

NÉPISKOLAI ATLASZ 
2 (Vidéki iskolák számára.) Nyolc térképlappal. — Tervezte: Dr. Kogutowicz Károly. 
I Min. engedélyezés száma 122.350/923. Ára 16.000 korona. S 

Ez a l e g o l c s ó b b n é p i s k o l a i a t l a s z ! 
S Komoly érdeklődőknek inutatványpáldányt bevezetés céljából szivesen küldünk. Minden- 3 
S hova, ahol könyvkereskedő nincsen, előnyös feltételek mellett közvetlen szállítok, s meg- S 

adom azt a kedvezményt, melyet bárki adhat . 

lHa atlaszra, I 
I kézitérképre, I 

falitérképre! 
van szüksége, forduljon 

1 KÓKAI LAJOS könyvkereskedéséhez | 
BUDAPEST, IV., Kamermayer Károly-u. 3. (Telefon 74—94 . ) 

S A Magyar Kir. Állami Térképészet földrajzi kiadványainak kizárólagos főelárnsítója. 5 

5 Egyéb iskolai földrajzi kiadványok: 
: Magyarország politikai kézi 
£ térképe. 1:2,500.000. Ára K . . . 3500.— 
S Magyarország hegy- és vízrajzi kézi 
5 térképe. 1:2,500.000. Ára K 5000.— 
S Európa politikai kézi térképe. (Sajtó alatt) 
S Pestmegye kézi térképe. (Nagysága 
S 30X23) cm) Ára K 3500.— 
S Ezekből mintákkal ingyen szolgálunk ! 

Egy érdekes történelmi falitérkép: 
Gergely E., 

M a g y a r o r s z á g ezeréves sorsa. 
Színes, falitérkép. Feleslegessé teszi a tör-
ténelmi falitérképek egész sorozatát, mer t 
mindent magában foglal. Ára K 21000'—, 

vászonszegéllyel és lécekkel K 70000.—. 

1 ÚJ FALITÉRKÉP! A Magyar Szent Korona Országai | 
a tr ianoni békekötés előtt és után. 

Tervezte Kogutowicz Károly dr. egyetemi 
tanár. Szines, nagy falitérkép. A legújabb 
pedagógiai elvek alapján készült és rend-
kívül áttekinthető. Egy példány a tanfel-

ügyelŐ3égnél megtekinthető. Min. eng. száma 
37995/922. Nagysága 120X190. Ára K 70.000.—, 
összehajthatóan, vászonszegéllyel K 170.000.—, 

lécekkel 200.000.—. 
E G Y É B F A L I T É R K É P E K : 

Magyarország hegy- és vízrajzi, Európa 
politikai, Európa hegy- és vízrajzi, Ázsia, 
Afrika, Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ausz-
trália, A föld képe féltekékben, Baranya-, 
Pest-, Somogy-, Vas-, Sopron-, Veszprém-
megyék iskolai falitérképei, azonkívül az 

összes egyéb, az elemi iskolák részére szük-
séges nagy falitérképek. 

Valamennyi térkép vászonszegéllyel van el-
látva és kapható összehajtva vagy lécekkel 

fölszerelve. 
Felhívásra árajánlatot készséggel küldünk. 

ISHt I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i n i l l l l l l l l l l l lMI I I I IHHI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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I NÉPISKO 
s TAN KÖNYV 

sa 

főraktára a száz éven túl fennálló 

L a m p e l R. (Wodianer F. és Fiai) R t . 
könyvkereskedésében 

BUDAPEST, VI, Andrássy-út 21. 
ahol a Franklin Társulat (IV, Esyetem«u. 4.) és Lampel R. kiadásában meg-

jelent tankönyveken kívül bárhol és bármely kiadónál megjelent 

Fontos! 

E 
|H összes tankönyvek, a legjobb és legoSva- m 
| | | sottabb ifjúsági művek, jutalomkönyvek g i 
= = = = mindkét nembeli s bármely korú if júság számára minden alkalomra, továbbá 
s = s forrásmunkák jellegével biró 

tanítói és tanári könyvtári művek g l 
Ó l a pedagógián kívül a t u d o m á n y o k v a l a m e n n y i á g á b ó l kaphatók. ^ 

=~E Mindenhová, ahol könyvkereskedés nincs, előnyös feltételek === 
=== mellett közvetlen szállít és megadja azt a kedvezményt, amelyet bárki === 

==== Ha valaki eddig használatban volt oly tankönyvet rendel, amely= |Hj 
=== bői az 1924/25. tanévre nincs és nem is lesz elegendő készlet, e == 
~~E helyett az ottani viszonyoknak megfelelő más kitűnő tankönyvet ajánl. == 

S Bármily jellegű iskolát el tud látni a szükséges tankönyvekkel === 
és közismert előzékenységgel és pontossággal szolgál ki mindenkit, fe^j 

A Franklin»Lampel kiadásában megjelent tankönyvek az 
ú j tanterv életbeléptetése esetén az új tanterv követelmé» 

nyeinek figyelembevételével kellő időben dolgoztatnak át, úgy hogy a t a n t e r v 
életbeléptekor már az átdolgozott ú j kiadás lesz kapható. A F r a n k l i n b a mpe l 
tankönyvek hazafias szellem és valláserkölcsi felfogás, helyes módszer és szer= 
kezet, szép előadás, könnyű stílus és csinos kiállítás szempontjából egyarán t 

általános elismerésben részesülnek s haladást jelentenek. 

a i i i i i i i i ™ 
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Több millió gyermek 
tanulta meg eddig az írást és olvasást 

a T O M C S Á N Y I N É C Z U K R Á S Z R Ó Z A által írt 

!*bőL 
A Czukrászeféle Á b esnek ez a páratlan módon elterjedt 

használata azt bizonyítja, hogy ez az ábc minden más ábc=nél 
alkalmasabb az írás és olvasás megtanulására, mert megfelel a kis 
gyermek lelki életének, ébredő képességének és kezdetleges fel* 
fogásának. 

Sok évi tapasztalat szerint gyorsan és könnyen csak a Czukrász 
Ábc'ből lehet a kisgyermekeket az írásra és olvasásra megtanítani. 

Ugyanilyen jó ábc*ék a következők : 
Benedek Elek Ábc, valamint c>lvasókönyvek a II—VI. o sz. 
Benedek^KőrösiíTomcsányi Ábc és olvasókönyvek a II— 

IV. o. sz. 
Kozma László»féle Á b c kétféle rendszerben, hangoztató és 

fonomimikai, valamint olvasókönyvek a II—VI. o. sz. 
Felkérjük a t. Igazgató és Tanító urakat, hogy ezek közül az 

ábct és olvasókönyvek közül vezessék be a helyi viszonyaiknak legin= 
kább megfelelőket. Az újonnan bevezetett ábc=hez a fali olvasótáblát 
kat, valamint a vezérkönyvet ingyen adjuk. 

A gazdasági ismétlő iskolák számára ajánljuk: 
Alvinczy Mihály és Mihályné Ismétlő népiskolai olvasói 

és tankönyveit az I—III. osztályok számára három kötetben. 
B e k e M a n ó Számtan és mértan a gazdasági népiskolák számára. 
Stegmüller Mária és Scossa Dezső Háztartási és gazdasági 

leányiskolák könyve az I—III. osztályok számára három kötetben. 
Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy a FrankliníLampel 

kiadásában megjelent ábc* és olvasókönyvek, valamint gazdasági 
ismétlő iskolai könyvek hazafias szellem, valláserkölcsi felfogás, 
helyes módszer, szép előadás, könnyű stilus és ízléses kiállítás 
tekintetében első helyen állanak. Megrendelhetők minden magyar* 
országi könyvkereskedésben, ott, ahol könyvkereskedés nincs, 

ajánljuk a 
FRANKLIN-FÉLE KÖNYVKERESKEDÉST, 

B U D A P E S T I V , E G Y E T E M - U . 4 , vagy a 

LAMPEL R.-FÉLE KÖNYVKERESKEDÉST, 
B U D A P E S T V I , A N D R Á S S Y - Ú T 2 1 , 

amelyek minden hozzájuk érkező megrendelést a legpontosabban 
és gyorsan intéznek el. 

Magyal Tudományos Társulatok Saj tóvái la lata Rt Budapest Muzeum-körut 6. — igazgató S z a b ó 1 isiván 
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Néptanítók Lapja 
Szerkeszd és kiadja a magyar királyi vallás* és közoktatásügyi minisztérium. 

SZERKESZTŐSÉG : M. kir. vall.- és közokt. miniszt. 
Budapest V, Szalay-u. 10-14. II. 47-50. — Tel.: 68-18. 

KIADÓHIVATAL: M. Tud. Társ. Sajtóvállalata Rt. 
Budapest VIII, Múzeum-körút 6. — Tel.: J. 72-06. 

Megkaphatja minden elemi népiskola, tanító-és kisdedóvóképzőintézet, 
nemkülönben valamennyi egyházi főhatóság, tanfelügyelőség és tanfel-
figyelői kirendeltség. A lap megküldése iránti kérelmek az elemi népiskola 
fennállását igazoló s az illetékes tanfelügyelő által láttamozott községi 
elöljárósági bizonyítvánnyal együtt a Néptanítók Lapja szerkesztőségé-
hez (Budapest V, Szalay-utca 10-14. 11. 47-50.) küldendők. A helység 
(a megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó! 

Előfizetési ár: Negyedévre 12.000 K. — Egyes szám ára minden 
megkezdett ív után 900 K. Negyedévnél több időre előfizetést nem 
fogadunk el. — Az előfizetési dijak a kiadóhivatalba küldendők. 
Hirdetések árszabása:.Pályázati apróhirdetések: Hivatalos 600 K, 
magán 900 K szavankint. Üzleti hirdetések díjszabás szerint. — A hir-
detési díjak a kiadóhivatalnak előrefizetendők és a hirdetések 
szövege Is oda küldendő. — Kéziratokat nem adunk v l s .za . 

T A R T A L O M : A kathol ikusok feladatairól az ország újjáépítésében. (Gróf Klebelsberg K u n ó vallás és köze 
oktatásügyi miniszternek az Országos katholikus nagygyűlésen október hó 12=én tartott beszéde.) — Dr. Czakó 
Elemér: Az osztrák és az angol iskolázás. — Nemesné M. Márta : Nyelvtanmesék. — Dr Benisch Arthúr: 
CsonkasMagyarország elemi népiskolái az összeomlás után. — Hübner József: A tanya kultúrájáért . (VI. közle» 
mény.) — Geöcze Sarolta: A közgazdaságtan és társadalomtan módszere. — A hazai tanügyi lapokból. — 
A külföldi tanügyi lapokból: Iskolán kívül. •— A stílus. — A Fordsféle ipariskola. - Hírek: Á XVI. országos 
kath. nagygyűlés. — Apponyi Albert gróf levele Henr i Bergsonhoz. — A Néptaní tók Lapjáért. — 
Egyesületi élet. — Irodalom. — Tanítók tanácsadója: A t an í tók nyugdíj jogosultságóra vona tkozó ú jabb szabi* 

lyok ismertetése. — Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A katholikusok feladatairól az ország újjáépítésében. 
— Gróf Klebelsberg Kunó vallás; és közoktatásügyi miniszternek a XVI. Országos katholikus nagygyűlésen 

tartott beszéde. — 

A külföldi kölcsön kapcsán újabban sok 
szó esett a pénzügyi szanálásról. Rendjén 
is van, rendbe kell hozni az állam pénz-
ügyeit, hogy zavartalanul folyhaisson 
tovább a magyar termelés. A pénzügyi sza-
nálásnál azonban sokkal inkább szükség 
van egy másik szanálásra: a magyar nem-
zet lelki, a magyar nemzet erkölcsi szaná-
lására. Ne álltassuk magunkat, a világ-
háború és ami nyomában következett, nem 
volt kedvező hatással a nemzet lelkiéletére. 
A világháború folyamán rendszeresen szok-
tatták rá az embereket az ölésre és pusztí-
tásra és rendszeresen szoktatták le a mun-
káról, az élet a lövészárkokban és a róka-
lukakban, a semmittevésnek valóságos me-
legágya volt. Azután jött a forradalmak-
nak demoralizáló hatása és a történelem 
azt tanítja, hogy amely nemzetnek szerve-
zetébe a forradalom mérge egyszer felszí-
vódott, az a politikai nyughatatlanságnak, 
békétlenségnek, vergődésnek hosszú korsza-
kán megy át, amíg lelkének háborgása az-
után lassankint lecsillapodik. Nem szégyen 
az, ha őszintén kimondjuk, hogy a magyar 
nemzet lelke beteg, mert az egész Európa 
beteg ettől a rettenetes világháborútól és 
annak következményeitől; a kis magyar 
nemzet sem vonhatta ki magát az európai 
népek általános lelkibetegsége alól. Nem 

csak pénzügyi, hanem lelki szanálásra is 
szükségünk van; de a lelki szanálásnak nem 
külföldi kölcsön az eszköze. Ennek gyógy-
szereit egészen máshol kell keresni. Es 
egyik legnagyobb, leghatásosabb gyógyszer 
a katholikum. 

Az utóbbi időben széltében halljuk, ol-
vassuk ezt a szót: „destruktív". En nem 
szeretem a negatívumokat, a „nem"-eket. 
Transzponálom tehát a fogalmat a negatí-
vumból a pozitívumba ós nem destrukció-
ról, hanem konstrukcióról kívánok beszélni. 
Erre van nekünk szükségünk. És fordul-
junk a nagy rekonstruktor felé, aki nem 
más, mint Krisztuis. Az ő tanításaira van 
nekünk szükségünk, azoktól meg fog gyó-
gyulni a magyar nemzet beteg lelke. És 
szükségünk van az ő anyaszentegyházára, 
amely a tanoknak csodálatos letéteményese. 

Mit várhatunk az egyháztól? Hogy erre 
a kérdésre válaszolhassunk, hallgassunk 
egy pillanatig a történelem tanító szavára. 
Az emberiség vagy másfélezer évvel ezelőtt 
megért már olyan katasztrófát, mely a 
világháborúnál is rettenetesebb és pusztí-
tóbb volt: a népvándorlást. Az antik mű-
velődés nagy letéteményese, a nyugat-
római birodalom összeomlott s úgy látszott, 
hogy az előretört műveletlen népek elsöp-
rik az egész klasszikus civilizációt, több 
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ezer éves kul túr fejlődésnek fáradságos gyü-
mölcsét. De akadt egy tényező, amely a 
népvándorlás viharain átmentette a klasz-
szikus műveltséget s ahhoz lassanként 
hozzáédesgette a népvándorlásnak vad, de 
egészséges ú j népeit. 

De vegyünk két történelmi példát, amely 
hozzánk közelebb esik! A XVII . század 
első felében tombolt a Németbirodalomban 
a harmincéves háború. Ezalatt a harminc 
év alatt a német nép szinte felprédálta 
mindazokat az anyagi és szellemi javakat, 
melyeket a középkor során és az ú j kor 
első századában felhalmozott. A német álla-
mok hadakoztak mindaddig, amíg csak 
győzték pénzzel, katonával. A harmincéves 
háborúnak is a teljes kimerülés vetett vé-
get, akárcsak a világháborúnak, nemcsak 
az egyén került ki rokkantai! ebből a mér-
kőzésből, hanem az államok is. Alkotó 
munkára szellemi és pénzügyi okokból 
alkalmatlanná váltak. De a tehetetlen 
államok helyett helytállóit az egyház. Egy-
másután keletkeztek a hatalmas barokk 
székesegyházak, kolostorok, kollégiumok és 
iskolák. Egy-egy kolostor valóságos város-
rész és ezek a hatalmas barokk-építmények 
szimbólumai annak, mit köszönhet a német 
nemzet művelődése a harmincéves háború 
után a katholikus egyház rekonstruktiv 
munkájának. 

De jöjjünk a történeti példával még kö-
zelebb, saját hazánk területére. 160 évi rab-
ság után, XT. Ince pápa hatalmas kezde-
menyezése felszabadított bennünket a török 
iga alól. A magyar világi hatalom osztrák 
befolyás alatt állott, a szellemi rekonstruk-
ció terén kezdetben semmit sem tett. De itt 
is helytállott a magyar katholikus egyház. 
Hatalmas vagyonára támaszkodva, az ir" 
mények egész sorát létesítette s ezeknek a2 
intézményeknek áldásos működésére nyúlik 
vissza mai műveltségünknek nagyobbik 
része. Mindenhol templomok, kolostorok és 
iskolák keletkeztek, nálunk is. Innen van 
az, hogy városainkra is a XVII I . század-
beli barokk- és rokokó-művészet nyomta fel 
elmoshatatlanul a maga sajátos bélyegét. 
És ezt a hatalmas regeneráló munkát lehe-
tővé tette a magyar katholikus egyház szá-
mára az Árpádházi királyokra visszanyúló 
hatalamas anyagi ereje. 

Milyen jó azoknak az országoknak, me-
lyek nem szekularizáltak. Ott, mint végső 
nemzeti tartalék, a nagy nemzeti katasztró-
fák után maradt még az újjáépítéshez 
anyagi erő. A történelem azt tanítja, hogy 
az állam nem tud vagyont konzerválni. 
Ahol szekularizációk voltak, az egyháztól 

elvett vagyon a legrövidebb idő alatt el-
porlott, elenyészett. A multakból örökölt 
kamara-jószágokat a XIX. század nyolc-
vanas éveiben azzal a jelszóval, hogy az 
állam rossz gazda, elkótyavetélték s ma ott 
vagyunk, hogy se föld, se pénz. Az egyház 
ellenben össze tud ja tartani a vagyont és a 
veszély órájában anyagi erejével segítsé-
gére siet a nemzetnek. Mi lenne a magyar 
tanüggyel a katholikus vagyon nélkül, pél-
dául mi lenne középoktatásunkkal a szer-
zetes és a királyi katholikus gimnáziumok 
nélkül, amelyek helyett nem tudnánk ál-
lami középiskolákat létesíteni. 

— És az egyház anyagi erejét csak felül-
múlja erkölcsi ereje. Tőlem mint az állam 
szolgájától senkisem várhatja, hogy lebe-
csüljem az állam szerepének és erkölcsi ér-
tékének jelentőségét. De aki nyitott szem-
mel néz és lát, nem tagadhatja, hogy a vi-
lágháború előtt különösen a német doktrína 
befolyása alatt, túlbecsülték az államot. 
Olyan közületet láttak benne, amely pol-
gárainak egész életét kimerítheti. A világ-
háború katasztrófájának kellett jönnie, 
hogy az emberek szeme megnyíljon. A nem-
zetek nem tehetnek fel mindent egy kár-
tyára. Nem szabad, hogy életük csak egyet-
len szervezetben lüktessen. A magyar állam 
mellett szükség van a magyar katholikus 
egyházra s e téren valósággal szimbolikus, 
hogy ugyanaz a Szent István alapította 
meg a királyságot, az európai értelemben 
vett magyar államot, aki a magyar katholi-
kus egyháznak is apostoli megalapítója 
volt. Hogy többet vártunk az állam fogal-
mától, mint amennyit joggal lehet ós sza-
bad, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy az állam saját erejével nem tud ú j 

szellemet alkotni. Mily eszközök állnak 
. ^ u e n rendelkezésére? Utaltak a parlamen-
i tek tárgyalásaira, amelyeknek szószékeiről 
i fennkölt lelkű államférfiak hirdessék a 
| nemzeti igazságot. Nézzenek végig az euró-

pai parlamenteken. Mindenütt kivétel nél-
kül a tárgyalások időnként botrányokba 
fulladnak bele s mindez inkább rossz, mint 
jó példát ad. Vagy attól a szegény községi 
jegyzőtől várjuk a közszellem irányítását, 
aki a világháborúban kénytelen volt so-
rozni és rekvirálni, most pedig kénytelen 
súlyos adókat beszedni? De ott vannak az 
állami iskolák! Azt mondják, iskolái révén 
befolyásolhatja az állam az ú j nemzedék 

! gondolkodását. De itt is van egy bökkenő. 
! Parlamentáris országunkban a pártok vál-
j takozásával a világnézetek is megváltoznak 

a hatalmon, konzervatív kormányokat ra-
! dikális kabinetek követik, a forradalmak 
! nyomában rendszerint ellenforradalmak jár-
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nak és minden győztes politikai doktrína 
azt követeli meg, hogy az iskolában, a ta-
nítás szellemében is érvényesüljön. Ide-oda 
ráncigálják az iskolát s ami az egyik rend-
szer alatt színigazság, az a másik alatt té-
velygés; ami az egyik alatt jutalmazandó 
érdem, a másik alatt megtorlandó bűn. Az 
irány állandó következetességének ilyen 
teljes hiánya mellett képzelhető-e az a kö-
vetkezetes munka, ami a sikernek éppen 
a tanügy terén nélkülözhetetlen előfeltétele 
s mely állandóságot az egyház tökéletesen 
garantál. 

— Mikor mindezt elmondtam, ezzel nem 
akartam azt mondani, hogy az államra a 
tanügy terén nem vár nagy, szinte döntő 
szerep. Csak rá akartam mutatni arra, 
mily végzetes lenne a magyar nemzetre, 
ha egyszer magyar kultuszminiszter arra 
ragadtatná magát, hogy szekularizáljon és 
laicizáljon, hogy a magyar történeti egy-
házak kezéből kicsavarja a magyar isko-
lát.. Nem kényszerítünk senkit hitvallásos 
iskolába, de azoknak a szülőknek, akik 
gyermekeiket kath. nevelésben akarják 
részesíteni, ennek út já t mindig nyitva kell 
hagyni. Mi, katholikusok, nem beszélünk 
bele májsok dolgába, nem akadályozzuk azt 
sem, hogy a radikális gondolkodású ember 
a maga gyermekét a neki megfelelő szel-
lemi oktatásban részesíthesse, de a magunk 
egyházi vagyona és a magunk iskolája és 
a magunk intézményei fölött urak akarunk 
maradni. Aki ezekhez nyul, az szecska-
vágóba kap bele, amelyben bentmaradná-
nak az ujjai. 

— A magyar nemzet ma kálváriát jár 
és szimbolikus, hogy a kálvária-utak végén 
mindig ott van Krisztus, ő hozzá vezet az 
út. Mint ahogy a nagy hegyibeszéd alkal-
mával a Szentföld népe letelepedett a 
hegyoldalra, hogy hallgassa a Megváltó 
szavát, a magyar nép is telepedjék le az ő 
lábához és hallgassuk az ő tanítását. A 
nagy hegyibeszéd végén az Üdvözítő egy 
imádságra tanította meg az emberiséget, 
egy imádságra, amely több, mint klasszi-
kus, amely imádság valóban isteni, mert 
mindenhol helyszerű és mindenhol idő-
szerű, ez az imádság: a Miatyánk. A világ-
háború után a népek ellenségesebbek, mint 
valaha voltak. És az egyes nemzetek kebe-
lén belül társadalmi osztályok és politikai 
pártok, mint szilaj ellenfelek agyarkodnak 
egymással szemben. Megdöbbentve kiált-
juk: Miatyánk, ez az Európa nem a te or-
szágod, jöjjön hát el a te országod. Olyan 
vitézül küzdöttünk, ez a kicsi magyar nem-

zet a hazafias áldozatkészségnek és a hősi 
bátorságnak olyan tanújelét adta, mint a 
világháborúnak talán egyetlen népe sem. 
És mégis elvesztettük az ország területének 
kétharmad részét, 20 millióból 8 millión 
maradtunk. Nem kellene-e kétségbeesnünk, 
ha nem tudnánk, hogy az isteni gondviselés 
kifürkészhetetlen végzése vezeti az emberi-
séget a maga világtörténelmi ú t j án s ezért 
keresztényi megadással, de bizakodva ia 
mondjuk, legyen meg szent akaratod. 

— A békében, mikor bőségben volt éle-
lem, sokan csak gondolat nélkül mormol-
ták az Űr imádságának egyik legfontosabb 
könyörgését. Ma az intelligencia családjai 
tudják, mit jelent az a kérés, mindennapi 
kenyerünket add meg nekünk ma. De a 
legfontosabbhoz érek. A háború végén 
szörnyen vétkeztünk. Eldobáltuk azt a 
fegyvert, azt a zászlót, amelyet hősi halot-
taink és rokkantjaink négy éven át büsz-
kén és diadalmasan hordtak, botor forra-
dalmakat csináltunk, ellenségeink öröm-
ujjongásának közepette és a végén bele-
tántorogtunk a kommunizmus fertőjébe é» 
itt nemcsak azok a vétkesek, akik a kom-
munizmus útját egyengették és azt meg-
csinálták, hanem mi valamennyien, akik 
nem szegültünk kellő erővel ellenük. Uram, 
bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképen ne-
künk is meg kell bocsátanunk ellenünk vé-
tetteknek, hogy a közkiengesztelődésben 
visszatérhessen a békesség, a polgári béke 
sorainkba ós a krisztusi szeretet. Hallottá-
tok az Üdvözítő szavát a nagy hegyi be-
szédben a magyar nemzethez, fogadjuk meg 
tanítását. 

— Mint magyar kultuszminiszter beval-
lom, hogy az állami eszközök nem elégsé-
gesek a lelki rekonstrukcióra, ezért vagyok 
ellensége az egyház és az állam elválasztása 
tanának. Ellenkezőleg, hívom Magyaror-
szág lelkészkedő papságát, hívom a szerze-
tesrendeket, a szerzetes tanárt, a gimná-
ziumban és a magyar apácát az iskolákban 
és a klinikákban, jöjjenek, fogjunk össze, vál-
lat-váll hoz vessük, mentsük meg a magyar 
művelődést. 

— Adja a jó Isten, hogy úgy legyen! 

Hiszek egy Istenben, 

Hiszek egy Hazában, 

Hiszek egy isteni örök Igazságban, 

Hiszek Magyarország föltámadásában. 

Amen. 
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Az osztrák és az angol iskolázás. 
I r t a : ir. Czakó Elemér, h. á l lamti tkár . 

( I I , közlemény.) 
Ir adatom: 8. L. Areher: Seeondary Bdneation in the 19. Cen-

tury. Cambridge, 1921. 
G. Balfour: The Edneational Systems of Great 
Britain. Oxford, 1902. 
The Enejclopaedia Britanniea. (Edueatio», 
Schools.) 
Keport of the Board Edueatiom for the Tear 
1»22—23. London. 1924. 
yoster Watson: The Encyclopaedla and Dietio-
• a r y of Education. Cambridge, 1922. 
Alex Waugh: Publis School Life. Londoa, 1121. 

II. Az angol iskolázás. 
Általánosan ismert megállapítás, hogy az an-

gol iskolázás elsősorban a jellem képzésére 
törekszik, másodsorban az egészséges testi szer-
Teaetet gondozza s csak harmadsorban fektet 
•ályt a tudás művelésére. 

Mindehhez az egyéni cselekvőképesség és 
akaraterő kibontakoztatásának ú t j á n jut el. 
Eszményképül ugyanaz áll előtte, ami az angol 
bölcselők előtt állt Bacontól Spencerig, hogy a 
céltudatosan kifejlesztett egyéniségnek bele 
kell kapcsolódnia az embertársak erkölcsi 
•gyütteisébe. Az iskolázás és a nevelés eredmé-
nyeként tehát olyan emberpéldányok jöjjenek 
létre, akik a jellemesség, önállóság, cselekvés, 
önuralom és önfegyelem képességeivel felru-
házva (s/overnement by the govemed) saját ma-
gukra s az országra nézve a leghasznosabbak. 

E célkitűzés számára kialakult módszer majd-
mem teljesen azonos a sportszerű felfogással. 
A pályadíjak s a versenyek levegőjében a leg-
kisebb iskolásgyermek is a megbízható bajtárs 
fo rmájá t ölti magára, az olyan bajtársét, aki 
feljebbvalóival és társaival szemben önként 
vállalja a kötelességeket, a szabályok betartá-
sát, a közös együttműködés törvényeit, de azon 
belül, mint egyén, mindig készen áll az előre-
törésre, az érvényesülésre, jav í t ja a record-ot 
és a megszerzett pontokkal győztes akar lenni. 

Az angol nevelés célkitűzése és módszere több 
évszázados történelmi fejlődésnek az ered-
ménye; azok az intézmények azonban, melyek 
az emberformálást szolgálják, szervezet tekin-
tetében már nem oly egységesek, min t az irány-
elveik. Sokféleségüket a helyi viszonyok s a 
legkülönfélébb tényezők behatásai hozták létre. 
Az angol iskolák szervezetét tehát nem könnyű 
áttekinteni; annyira különböznek egymástól, 
min t erdőn a faágak. Az a tulajdonságuk azon-
ban megvan, hogy tükörként l á t j u k bennük az 
angol népre általán jellemző sajátságokat: elő-
ször is a múlthoz s a hagyományokhoz való 
ragaszkodást, másodszor pedig az élénk érdek-
lődést a hasznos újítások iránt. 

Az angol élet figyelmes vizsgálója a múltban 
és a jelenben egyaránt felismerheti ezt a ket-
tős nemzeti vonást. Minden intézménynek és 
eselekvésnek megvan az archaizáló árnyalata, 
hagyományaik tiszteletében visszanyúlnak a 
középkorig; szokások és viseletek, szertartások 
és eljárások századokon át megőrzik alakjukat. 
Elég csak rámutatni a mostani minisztereikre, 

akik kétkezi munkások és mozdonyvezetők so-
rából jutottak a bársonyszékbe s bár politikai-
lag hamisítatlan szocialisták, de mint minisz-
terek belesimulnak a nemzeti tradíciókba: ami-
kor az udvarnál megjelennek, felveszik az elő-
írásos rövid nadrágot harisnyával, felkötik a 
spádét és barettel fedik modern eszmékkel telí-
te t t fejüket. Viszont tárcáik keretében lépést 
tar tanak a közlekedés, az ipar, a találmányok 
és felfedezések legutolsó óráinak eredményeivel. 

Az angol iskolaügy magától és organikusan 
fejlődött olyannak, amilyen. Céhek, testületek, 
magánosok és alapítványok fogtak össze s siet-
tek támogatásukra. Létrejöttüket és működésü-
ket sokáig nem korlátozta semmi, sem szabály-
zat, sem törvény, sem hatósági beavatkozás. A 
tanítás úgyszólván mindenkinek a tetszésére 
volt bízva, a magánipar jellegével bírt s ez a 
jellege még ma is nagyrészben fennáll. 

Míg nálunk a népoktatás állami gondozása 
már a Ratio Educationiss&X kezdődött, az angol 
állam csak 100 év múlva, 1870 tá ján gondolt 
ar ra , hogy az első iskola törvényt (Elementar y 
Education Act) megalkossa s ügyeinek irányí-
tásában befolyást igyekezzék szerezni. A köz-
oktatás magánjellege ezzel kezd tulajdonképeit 
szűkülni, de egyáltalán nem jelentős mérték-
ben. Az állami Board Schools mellett továbbra 
is nagyszámú magániskola (Voluntary School) 
működik, amely nagyobbrészt felekezeti iskola, 
ahol a vallás oktatási kérdések és bibliaolvasá-
sok bírnak különösebb jelentőséggel. A köte-
lező iskolázás 1876 óta van bevezetve. Ennek 
törvénye nem nagy népszerűségre tett szert, 
mert az angol természet nem szívesen veszi a 
kényszert Az 1918-as Education Act ellen is 
még sokáig hadakoztak, mely pedig a nemzeti 
oktatás rendszerének kiépítését célozta. 

Az iskolaügy számottevő rendezése 1902-be» 
kezdődött. Ekkor kapott az elemi és a felsőbb 
oktatás egy központi szervet a Board of Edu-
cation hivatallal, melynek hatásköre egy kul-
tuszminisztériuméval ugyan nem ér fel, de 
amely területi (grófsági) County Councils helyi 
apparátusával ellátja legfőképen az elemi ok-
tatás szervezeti kérdéseit. A magasabb iskolák 
(Secondary Schools), az egyetemek (Univer-
sit'ies) további központi felügyeletének megol-
dása most van folyamatban. A régi alapítványi 
iskolák, mint az etoni és harrowi, továbbá a 
legrégibb egyetemek, mint az oxfordi és cam-
bridgei egyetemek, még nem állanak semmi-
féle összefüggésben a közhatósággal, sa já t 
kuratóriumuk alatt a legnagyobb önállóságot 
élvezik, valósággal államok az államban. 

A közhatósági gondozás leginkább a londoni 
iskolákra ter jed ki. A londoni hét tanítóképző 
(Training Colleges), amelynek fele nőké, éven-
ként 900 tanítóerőt, nagyobbrészt nőket, bocsájt 
szárnyra. Az angol iskolázásnál nem a záró-
vizsga, hanem a felvételi vizsga a fontos. A 
tanítóképzőbe is csak felvételi vizsgával lehet 
bejutni. A tanítói oktatás két évig tart, azután 
következik kétévi gyakorlat s csak akkor lesz-
nek készek az okleveles tanítók (Certificated 
Tmchers). Angliába* 1923-b»a » Public Ele-
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mentary Schools növendékeinek »Báma 5,820.424 
• • l t . A fiúk i záma százezerrel haladta meg a 
lányokét. Az iskolák «záma 21.391, ebből 
Wales-ra, esett 1916. London 900 népiskolájában 
763.575 gyereket 15.100 tanerő tanít, ebből ta-
nítónő 10.400, az iskolafelügyelők száma 400, 
a National Union of Teachers-nek 30.000-nél 
több tagja van. Az össze* angol tanítók száma 
a 150.000-et meghaladja s ebből alig a fele 
Certificated Teacher. 

Angliában professzori címet csak egyetemi 
to.nár viselhet. Aki tanít, az, ha nem igazgató 
IHeadmaster), akkor assistant master, legfel-
jebb junior vagy senior master. Fizetés tekin-
tetében az igazgató 400—600 fontot s 200-800 
font pótlékot kap, az igazgatónő pedig mintegy 
25%-kai kevesebbet. Az állami elemi iskolai fő-
tanítónak filead Teachers) az 1923.-i fizetésren-
dezés alapján 410, a főtanítónőnek 327 font jár . 
A tanító fizetése 170—350 fontig terjed, a tanító-
nő szintén átlag 25%-kai kevesebbet kap. Ez 
nemcsak a 17 Secundary School-nál van így, 
ka nem a London County Councils által segélye-
zett többi 50 iskolánál is érvényes. A magán-, 
társulati és az alapítványi iskoláknál a fizetés 
« okkal nagyobb: az Eton College igazgatójának 
legalább 6000 font az évi jövedelme, a többi is 
eljut 1500-tól 5000-ig. így a tanítóerők meglehe-
tős gondtalan sorsot tudnak elérni. Kötelező 
•raszámuk hetenkint átlag 20—22. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy az etoni és 
a harrowi Public School-on kívül más intézet 
nyugdíjat egyáltalán nem fizet. Még a London 
County Councils legnagyobb nyugdíja se ha-
ladja túl a fizetés felét. 

London város költségelőirányzata a tanítói 
•zemélyzeti kiadásokra 2,400.000 font. Átlag 
évenkint 80 igazgató és 1100 tanító kerül ki-
nevezésre. Az államnál (L. C. C. Schools) 45-8, 
nem államiban (non provided schools) 388 nö-
vendéke van egy tanítónak. Egy-egy iskolában 
•eszesen átlagban 350 a tanulói létszám. Egész 
kivételesen a zsidó népiskolákban (East City) 
4400. — A felsőbb iskolákban egy tanárra nem 
jut több 12—25 növendéknél. Az iskolai év 
három szakaszra tagolódik s a karácsonyi és 
húsvéti megszakításokkal július végéig tart . 
A napi beosztás rendszerint: 7—8-ig tanítás, 
I—9-ig reggeli és ájtatosság (chapel), 9-15—l-ig 
tanítás (11-kor 15 perc szünet), d. u. 4—6-ig taní-
Ms és háromszor hetenként 7-30-tól 8-45-ig pre-
parálás vagy tanítás felügyelet nélkül. Az al-
•óbb oktatásnál természetesen ennél sokkal 
enyhébb az időbeosztás. Egy londoni 12 éves 
fiú tanrendje (Time Table) csak hetenként 5 na-
pot foglal le, a szombat egész szabad, kedden 
áélután futball vagy criekett, csütörtökön d. e. 
pedig két órán át úszás. Naponta a tanulásra 
6 órát fordítanak és másfél óra preparatíon. 

Az iskolakötelezettség 5—14 évig tart, az 
1921-es Education Act szerint. A továbbképző 
tanfolyam kötelező 16 éves korig, 1926-tól kezdve 
azonban az iskolánkívüli népművelés bizonyos 
• raszáma kötelező lesz egész 18 éves korig. Az 
iskolaköteles korúaknak Londonban 88-7 ezáza-
léka jár iakolába. Woise könyvében (Sehrift 

und Buchwesen. Teubner) azt olvasom, hogy 
míg a skandináv népeknél 3—4, a németeknél 5, 
az angoloknál pedig 6 százalék az analfabéták 
száma. Ennek oka talán az, hogy az iskolázási 
rendszer éppen nem olcsó és igen komplikált. 
Továbbá nagy a tanítóhiány. 

Az iskolai ügyek adminisztrálásával közel 
1000 tisztviselő foglalkozik Londonban. Az is-
kolamulasztás legnagyobb pénzbüntetése 20 
shilling. Az összes népiskolai, oktatásügyi ki-
adások Londonban évenkint az állam részéről 
5lk, a város részéről iVz millió font sterlinget 
tesznek ki; a főiskolákra egymilliót költöttek. 
Egyik statisztikában olvastam, hogy a szeszre 
és a dohányra kiadott összeg tizenegyszerese 
az iskolákra kiadott összegnek. 

Az elemi iskolák oktatási anyaga alig külön-
bözik a miénktől. Talán a sportokat és játéko-
kat (open air games) űzik jobban. Szabad leve-
gőn működő iskola (Open Air Schools) London-
ban 6 működik. 9 iskolájuk van a vakoknak,. 
10 a siketnémáknak, 84 a szellemileg hátramara-
dottaknak. 

Igen fontos szerepet játszanak az esti tan-
folyamok (Evening Schools), Londonban 300-nál 
több ilyen továbbképző intézmény van, közel 
130.000 tanulóval; többnyire kereskedelmi, ipar i 
és iparművészeti kiképzést adnak. A szegényebb 
városrészekben ez iskolák közül mintegy 70 in-
gyenes. A többiben a hallgatóktól mérsékelt 
tandíjat szednek. A tanítási eredmény meg-
lepően jó, egészen felnőtt emberek is szívesen 
látogatják és igen alkalmasnak bizonyult arra, 
hogy feljebb törekvők megfelelő szakismeretek-
hez jussanak. Így képezte ki magát pl. Walton 
George, a Kodak palotáinak neves építője, aki 
eredetileg gallérgyári munkás volt. Számtalan 
ilyen pályafutásra tudunk példát az esti isko-
lák eredményeként. 

London 15 technikai szakiskolájába 9000 ren-
des növendék jár . A Regent Street Politech-
nic-jenek különféle tanfolyamán 10.000 ember, 
vesz részt. Mindezek s a múzeumok technikai,, 
ipari és kereskedelmi, szemléltető oktatást 
nyújtó tárgyai révén az angol gazdasági élet 
hatalmas támogató tényezőkhöz jut. 

Az elemi és iskolánkívüli szabadoktatásban a 
történet-irodalmi irányzat általán háttérbe szo-
rul, és pedig nemcsak az alapítványi, testületi 
és magán-, de az állami iskolákban is. Helyette 
inkább a természettudományi és gyakorlati is-
meretek foglalnak helyet. A szellemi kiképzés 
tehát kontinentális fogalmak szerint gyöngébb 
lábon áll 

A Prymary vagy Elementary Schools fölött 
állnak a magasabb iskolázás intézményei: a 
Secondary Schools, amelyből Londonban 88 van, 
körülbelül 30.000, mindkét nembeli növendék-
létszámmal. Az angol hivatalos Secondary 
Schools száma 1450, melynek 1923-ban 385.515 
növendéke volt s 9052 tanerő alatt folytatta 
tanulmányait. Ilyen magasabbrangú magán-
iskola állítólag van még vagy 10—15.000, melyek-
nek nagysága és értéke igen különböző, de 
Angliában mégis keresettek Ditíkens Cooper-
field Dávidjába* leírt magánintézet óta az ilyen 
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típusú iskolák bizonyára már megjavultak, bár 
művelt emberek körében sok panasz hallatszik 
felőlük. 

A Secondary Schools tanerői külön vizsgával 
vagy bizonyítvánnyal nincsenek képesítve. Még 
az egyetemi grádus sem kötelező rá juk nézve. 
Az igazgatók neve előtt többnyire D. D. (Doctor 
of Divinity) jelzést látni, ami theologüst jelent. 
A tanárokat leginkább kéthavi felmondással 
alkalmazzák s képesítésüket nem nagyon vizs-
gálják, csak a képességüket. 

A humanisztikus oktatás folyamatosan fenn-
áll már évszázadok óta. A grammar school és a 
classical side virágzik, de mellette a reál irány-
zat is érvényesül a modern side néven, amely 
programmjában leginkább a mi reálgimnáziu-
munkhoz hasonlít. Harrow-ban 1869-ben a mo-
dern side csak 27 növendéket vonzott; 1904-ben 
már 232-t (40 2%), ma már a jelentékeny többség 
oda jár . S az úgy van más iskolákban is. A 
classical side 2/3-át a tanítási időnek latin, görög 
s angol irodalom és történelem számára foglalja 
le. Megengedi azonban, hogy specialist-naí minő-
sítve külön természettudományi tanulmányok-
kai foglalkozhassék a növendék, amely studium 

W tíz általános műveltségi tárgyak rovására Ieg-
főképen valamelyik egyetemi szakra szolgál elő-
készítésül. 

Az iskolai osztályok, fokozatok és tagozatok 
városok, hatóságok és intézetek szerint a leg-
különfélébbek. Se elnevezésben, se típusban egy-
ségességről nem lehet szó. Mindegyike külön a 
maga történeti ú t j á n fejlődött s óvakodnak a 
megrendszabályozásától. 

Ahogy a tankönyvek vizsgálatán keresztül 
megállapíthattam, a klasszikus nyelvek tanítása 
a nyelvtani módszeren nyugszik, az élő nyel-
veké (francia, német, orosz) pedig gyakorlatias-
ságon. Újabban igen nagy súlyt helyeznek az 
állampolgári és a felelősségérzetre való neve-
lésre. A The Journal of Education (1923. XII.) 
í r ja , alighanem Kerschensteiner hatása alat t : 
„Nehezen érthető, hogy eddig az angol gyerme-
kek úgy nőttek fel, hogy semmi tanítást nem 
kaptak az őket környező politikai és gazdasági 
életről. Azt hitték talán, hogy minden angol 
politikai szakértőnek születik? Vagy azt hitték, 
hogy az apák taní t ják meg gyermekeiket a pol-
gár i és közigazgatási vonatkozásokra s a köte-
lességtudás beedzésére? . . ." A the idea of service 
ú j célként jelentkezik, erre az erényre nevel a 
cserkészet, Boy-Scout-Movemenl s a háború óta 
létesített Cadet-ek intézménye, melynek azon-
ban már le tagadhatatlanul militarista színezete 
vany mert az iskolás fiúk egyenruhában, őr-
mesterek vezénylete alatt gyakorlatoznak, célba-
lőnek s katonai rendfokozatot nyernek el, amely 
rendfokozat az iskolai idő után is érvényes. 

A tandíj 2—30 font közt váltakozik. A jobb 
internátusokban (Elon, Harrow), mint ahogyan 
a Public School Year Book-ban olvashatni, 
140—200 fontot kell egy évre ellátásért és tandíj-
ér t fizetni. Némelyik Publik School-ba, nevé-
vel ellenkezően, olyan nehéz bejutni, hogy már 
10 évre előjegyzett növendékanyaguk is van. Sok 
család fiúk születésekor előre leteszi a sok száz 

fontot, csakhogy annak neveltetését biztosítsa. 
Az aránylagosan nagy költségeket alapítványok 
és ösztöndíjak enyhítik, melyeket tehetségesebb 
szegények is elnyerhetnek, vizsgaverseny alap-
ján. A 11 évesek közül a „junior seholarship exa-
mination" révén, melynek tárgya az angol és a 
számtan, 1800 növendéket választanak ki éven-
kint ingyenes továbbképeztetésre. Az ösztöndíj 
rendesen öt évre szól a L. C. C. Secondary School 
látogatására. A 18 évesek közül további ösztön-
díjjal jutalmazzák a kiválóbbakat, a „Senior 
Seholarship" vizsga révén, akik azzal az egye-
temre, vagy a technikai főiskolára mennek. 
1895-ben 2500, 1906-ban 12.000, 1919-ben 72.386 in-
gyenes iskolai hely volt. 1922-ben 180 egyetemi 
hallgató, felerészben nő, teljesen tehermentesítve 
volt a londoni egyetemen az anyagi gondoktól. 
Aki tehetséges és tanulni akar, az szüleinek nem 
kerül egy krajcár jába sem. A tehetségesegnek 
ilyen kiválasztása és támogatása mérhetetlenül 
nagy jelentőséggel bír, úgy szociális, mint a 
nemzeti fejlődés szempontjából 

Az angol intézetek, a jutalmak, díjak és tanul-
mányi segélyeknek olyan tömegével rendelkez-
nek, hogy az iskolai prospektusokban az ezzel 
dicsekvő felsorolásoknak se vége, se hossza. Az 
egyszerű jutaimi könyvektől a legnagyobb ösz-
szegekig tengernyi ösztönző eszköz van a növen-
dékek számára, akárcsak a sportrovatok díjki-
tűzéseinél. Néha már, idegen szemüvegen át 
nézve, azt a benyomást nyerjük, mintha Angliá-
ban nera is a tudásért tanulnának, hanem egye-
dül a jutalomért és pályadíjért. Pedig jól meg-
fontolva lényegében a versengés, az előretörés, 
valaminek az elérésére való erőfeszítés, maga is 
nevelőértékű s az iskola révén mélyen bevésődik 
az angol ember jellemvonásai közé. Magam ta-
pasztalata alapján mondhatom, hogy az angol 
boy nem szeret parádézni és fontoskodni a tudo-
mányával (to show o f f ) . De másrészt pedig hal-
latlan öntudattal, nemzeti öntudattal lép fel. 
Érdekes, hogy a nálunk is dívó tanulmányi ver-
senyeken Angliában amelyik osztály nyerte* 
lesz, az egy nemzeti zászlót kap. A zászlót egész 
éven át az osztály falán őrzik. Tehát nemcsak 
az egyéni érvényesülés, hanem a nemzeti együt-
tesség fontossága is — az ünnepélyek, a temp-
lomok, a múzeumok és az iskolai tradíciók 
történeti levegőjében — mélyen belegyökered-
zik az i f j ú ság lelkébe. 

Sokat viszik ugyanis az iskolásokat a West-
minster- s a Szent Príí-templomokba, a közgyűj-
teményekbe, különösen a National Portrait Gal-
lery-be, ahol az angol kiválóságok ábrázolásai 
vannak összegyűjtve s hatásosan erősítik azt a 
meggyőződést, hogy az angol nemzet nagyságát 
azok a kiválóságok hozták létre s csak követni 
kell példájukat, akkor az angol mindig a többi 
népek élén fog haladni, világuralmát nem dönt-
heti meg semmi. Ebben a vonatkozásban láto-
gatják a'TFewftZej/-kiállítást is, amely mintegy 
ablakon át betekintést engedett Anglia nagysá-
gára, gazdagságára és hatalmára. 

A bizonyítványok és a záróvizsgálatok tekinte-
tében az angol i f júságnak nincsenek nagy prob-
lémái. Aki „public-school-men", tehát egyáltalá-
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ban jár t iskolába, annak ajánlólevélszámfoa 
megy az az életben. Az egyetemekre inkább fel-
vételi (matriculation) vizsgával juthatni, ame-
lyet olyanok is leteszndk, akik sohasem járnak 
egyetemre, csak az elhelyezkedésnél igazolni 
akar ják, hogy olyan képesítésűek, hogy egye-
lőmre is járhatnának. Felvételi vizsgákra és az 
állásokra való jelentkezésnél szükséges vizsgá-
latra kompendiumok (cram books) készítik elő 
a jelentkezőket, nem ri tkán nyomtatott vizsga-
kérdéseket is kapnak, lezárt borítékban (több-
nyire Oxford-ból, vagy Cambridge-bői), ame-
lyekre írásban kell felelni. 

Az iskolai büntetések körülbelül abban a 
keretben mozognak, mint ahogy nálunk 30—40 
évvel ezelőtt volt divatos. A kihágásokat egy-
egy mondatnak többszöri, esetleg százszori le^ 
írásával (Lines), testgyakorlatozással (extra 
drill), vagy órákig tartó diktandó írással bün-
tetik. Néhol van magánzárka, sőt még testi 
fenyítés (flogging) is szerepel, amelyet csudá-
latosképen sem a szülők, sem a tanerők nem 
tartanak lealázónak<- Legtöbbször azonban a 
fenyítést esetleg „canning" (nádpálca), vagy 
egy nyakleves formájában az az idősebb növen-
dék alkalmazza, aki a felügyelettel van meg-
bízva. De ez igen ritkán fordul elő, mert az an-
gol tanulók többsége egyenes, nyílt és becsüle-
tes jellemű, ott a tanárok becsapása, dolgozat-
lopkodás, füllentések és más hasonlók, amit 
nálunk diákcsínyeknek minősítenek, unfair és 
ungentlemanlike az őszemükben. A megérde-
melt büntetés alól sem igyekeznek kisiklani (to 
shirk a punishment). Van olyan iskola, hol a 
reggeli ájtatosságról elkéső növendék maga 
í r ja be saját magát az osztálykönyvbe a bün-
tetendők sorába. Arra azonban nincs eset, hogy 
mást feljelentsenek. A spiclit ott sneaknak 
nevezik s még a hazugnál is jobban megvetik. 

A tanító és növendékeik viszonya merőben 
különbözik a mi világunkbeliétől. A tanító bi-
zalommal viseltetik a növendéke iránt, úgy 
hisz neki, mintha egy felnőtt emberrel volna 
dolga s megbecsüli, mint egy öregebb barát a 
fiatalabbat. A növendékek viszont önként vál-
lalt engedelmességgel fegyelmeződnek. Elkép-
zelhetetlen nagy hatása van annak, hogy a 
tanár és növendék a tanórán kívül is együtt 
van a játéknál, az étkezésnél, s így a tanításon 
túl a nevelés gondolata is teljes egészében lehe-
tővé válik. Az öregebb s fiatalabb diákok közt 
is egy csaknem intézményes viszony alakult 
ki, ahol valóságos önkormányzatról van szó. 
A kis diák (fag) az öreg (prepostor) tutorsága 
é.s védelme alá helyezkedik, viszont az öreg 
pártfogását a fiatal „róka" tartozik bizonyos 
szolgálatokkal viszonozni. A „fagging-system" 
folytatása és bővülése az egyesületi élet, amely 
társadalmi szereplést biztosít már a legkisebb 
diáknak is. Minden iskolának vannak ének- és 
vilaegyesiiletei a nagyszámú sportkörön kívül; 
ezekben egymás megbecsülésére, önállóságra és 
az en miniatűré társadalomban való szerep-
lésre készítik elő. 

Az angol iskolázás az ismeretek anyagából 

talán nem ád annyit , mint amennyit a mi fel-
fogásunk szerint az iskolázástól elvárhatnánk, 
de ád egy egész embert, aki képességei felett 
az élet minden helyzetében rendelkezni tud. A 
nevelés eredményeként kibontakozik az ábgol 
jellem, az egészséges test, kedély, kitartás, kez-
deményező képesség, önuralom, önállóság, meg-
felelő parancsoló modor és önkéntes engedel-
messég, — egyszóval a gentleman. 

Nyelvtanmesék. 
Az e emi nyelvtanítás ú j módszertana. 

I r t a : Nemesné M. Márta. 
Amióta a fonomimikai ABC diadalma-

san bevonult az iskolákba, azóta sűrűn 
jelennek meg hasonló módszerű könyvek 
más tantárgyak tanítására. Nemrég egy 
számtanmesés iskolakönyv volt a kezem-
ben, most pedig egy kitűnő pedagógiai 
érzékkel megírt nyelvtanmesés könyvet 
í r t a Családi iskola tulajdonosa: Nemes-
né M. Mária. A mese keretébe illesztette 
be a szerző a II—IV. osztály nyelvtani 
anyagát . Ebből a könyvből közöljük az 
alábbi szemelvényt. A könyvecske meg-
rendelhető a szerzőnél: Budapest, I, Tigris-
utca 41. sz. (k. h.) 

A II. osztály nyelvtanmeséi. 
1. mese. 

A nyelvtantündér. 
Ti még nem tanultatok nyelvtant, de írni már 

tanultatok. Bizonyára van köztetek olyan is, aki 
szépen, hiba nélkül ír, de lesz olyan is, akinek 
tele van az irkája hibával. Aztán, ha a tanító-

néni vörös tintával j av í t j a ki, akkor tele van a 
füzete vörössel és az nagyon szomorú. 

Nohát, volt egyszer egy Jancsi, aki nem jól 
figyelt a nyelvtanra és akinek a füzete telis-
tele volt javítással, a tanítónénitől pedig min-
dig kikapott. 

Egy délután egyszer megint elfelejtkezett a 
nyelvtanleckéjéről. Egész délután játszott, az-
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tán estefelé eszébe ju to t t a feladata: gyorsam 
összecsapta és lefeküdt aludni. 

Álmában azonban szorongó érzéa fogta el. 

Ügy érezte, mintha az egész osztály nyelvtan-
könyvei és füzetei a mellére nehezedtek volna. 
Egy egész torony emelkedett föléje. Azok tete-
jében állt egy nagy üveg fekete s egy másik 
üveg vörös tinta. Az a vörös tinta, amelyikkel 
az ő füzete volt telis-tele. 

Jancsi nyöszörgött a teher alatt , s bár alig 
mert lélegzeni, a könyvek ledőltek, a tinta ki-
ömlött s ágya mellett egy vörös t intató kelet-
kezett. A tóból pedig egy tündér emelkedett ki. 

„Ki vagy te szép tündér?" — kérdezte bátor-
talanul Jancsi. 

„Én a nyelvtan tündére vagyok." 
„Hogy lehet az, hogy a csúnya nyelvtannak 

ilyen szépséges szép tündére legyen?" 
„Ó, nyelvország nagyon szép, ha akarod, el-

vezetlek és megmutatom neked s akkor majd 
te is szeretni fogod. De hosszú ú t visz oda. 

Előbb el kell jönnöd velem az élettelen tár-
gyak országába." 

S azzal már vonszolta is maga u tán a csodál-
kozó kis fiút. 

Hamar eljutottak az élettelen tárgyak orszá-
gába. Az élettelen tárgyak országában volt 
minden tárgy. Körülnézett a fiúcska, eleinte 
nagyon érdekelte, de aztán rossz érzés fogta el. 
A síri csend nyomasztóan hatott r á s kérte a 
tündért, hogy vezesse tovább. 

S a tündér elment vele az élők országába, 
még pedig először a növények tartományába. 

Ó, az gyönyörű volt. Szebbnél-szebb 6zínek! 
s milyen i l la tok! . . . De hang ott se hangzott. 

S a kis fiúnak ott se volt maradása. 
Az állatok tartománya annál hangosabb volt. 

Ki-ki-ri-ki! Bú! bú! Vau-vau! és ezernyi vál-
tozatú üvöltés és fütty, csaholás és sziszegő* 
érte Jancsika fülét. 

„Na", — szólt a tündér nevetve, — „most már 
csak meg vagy elégedve, kis fiam!" 

„Hogy lennék, jó tündér, mikor majd meg-
siketülök, de mégse értek egy hangot se; nem 
vezetnél el, szépen kérlek, az értelmes beszéd 
tartományába ?" 

„Ha figyelmes leszel holnap a nyelvtanórán, 
megteszem a kedvedért. De most már kukoré-

kolt a kakas, nekem nincs többé maradásom." 
Ezzel eltűnt a tündér, Jancsika pedig felék-

re dt. 
Elképzeljük, hogy mi is el jutottunk volna ae 

„élettelen tárgyak", a „növények", az „állatok 
országába". Mi mindent lá t tunk volna? 

Begyakorló játék. Lásd: Kitalálósdi (főnév 
előkészítés). A kérdés formái ezúttal ezek: Élet-
telen tárgy vagy, vagy élő lény? 

Ha, élő lény: Növény vagy? 
Állat vagy? 
Személy vagy? 

1. S- írásbeli feldolgozás és rajz. Csak ehelyütt 
említem, de az egész feldolgozandó anyagra ér-
tendő, hogy a gyermekek a mesét illusztrál-
ják. Mondanom ee kell, hogy a könyvben 
szereplő rajzok mind nyelvtanmese füzetek 
rajziai. Nem egy nyelvtanmese különben elját-
szásra is alkalmas. 

A képeket magyarázó szöveg egész rövid le-
het, ehelyütt pl. egyszerűen a képek címe: „Él* 
lények országa" stb. 

Csonka Magyarország — nem ország, 
Egész Magyarország — mennyország. 
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Csonka-Magyarország elemi népiskolái-
az összeomlás után. 
I r t a : Dr. Benisck Arthur. 

Aki a háború előtt Magyarország népoktatás-
ügye iránt érdeklődött, a változásokról évről-
évre bőséges felvilágosításokat találhatott a 
Statisztikai Hivatalnak pontos időközökben 
megjelenő évkönyveiben. A mai, csonka ország 
népoktatásügyéről az összeomlás után hat évvel 
sincs az érdeklődő közönségnek rendszeres át-
tekintése, mert Statisztikai Évkönyv mindez-
ideig nem jelent meg s az eddigi, csekély számú 
publikáció1 csak igen töredékes képet tudott 
nyújtani a jelenlegi viszonyok felől. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztériumban 
három év (1921—23) alatt gazdag adathalmaz 
gyűlt össze elemi népiskoláinkról, amelyek fel-

dolgozása most fejeződött be. Azt hiszem, hasz-
nos szolgálatot teljesítek azzal, ha ezeket a fel-
dolgozott adatokat felvilágosító megjegyzések-
kel ellátva s a kínálkozó tanulságokra rá-
mutatva, itt bemutatom. Mindenütt az össze-
omlás idejéből indulok ki, hogy a legújabb 
adatokkal való összehasonlítás alapján az azóta 
történt változások is kitűnjenek. Ami a terüle-
tet illeti, figyelembe vettem a határkiigazítások 
folytán beállott csekély változásokat is (Somos-
kő és Somoskőújfalu, egyes sopron- és vas-
megyei községek visszacsatolása). 

I. Nagy-Magyarország elemi népiskoláinak 
megoszlása az egyes államok között. 

Nagy-Magyarországnak az öszeomlás idő-
pontjában 17.491 elemi népiskolája s azokban 
35.596 tanítója volt. Az iskolák és tanítók a 
különböző jellegű Iskolák s a trianoni béke ál-
tal teremtett államok közt a következőkép osz-
lanak meg: 

A) Az iskolák száma. 

Ország 
A z i s k o 1 a i e 1 1 « g e: 

Ország Ali. Közs. Róm. 
kath. 

Gör. 
kath. Ref. Ag. h. 

eT. 
Gör. 
kel. U n i t Izr. Társ. Magán öez-

ízeeen 

Csonka-Magyaror»zág. 977 6551 2667 130 1089 414' 57 3 213 53 123 6.381 
Ausztria 46 13 235 — 1 65 — — 7 1 — - 368 
Csehország 1068 113 1677 636 291 492 — — 113 19 28 4.437 
Lengyelország 3 5 29 1 — — — — — — — 38 
Románia 1403 414' 396 1072 312 265 1353 20 31 23 29 5.327 
S. H. S 289 138 240 S 28 48* 147 — 25 3 2 923 
Fiume 5 10 1 — — — — — — — 1 17 
Utódállamok 2814 693 2578 632 1712 870 1500 29 176 46 60 11.110 
Nagy-Magyarország . . 3791 1348 5245 1721 1842 1284 1557 32 389 99 183 17.491 

1 Három, * kettő Tármegyei, 2 négy, 4 egy egyesült protestáns jellegi. 

B) Tanítók száma. 

O r 6 z á g 

A z i s k o 1 a j e 1 1 e g e: 

O r 6 z á g Ali. Közs. Róm. 
kath. 

Gör. 
kath. Ref. Ag. h. 

ev. 
Gör. 
kel. Unit. Izr. Társ. Magán ösz-

szesen 

Csonka-Magyarország. 3099 26241 5468 187 2265 7172 67 3 413 151 123 15.117 
Ausztria 110 18 436 — 3 94 — — 12 1 — 674 
Csehország 2301 183 2869 706 365 645 — — 214 38 29 7.350 
Lengyelország 3 6 33 2 — — — — — — — 44 
Románia 3539 769® 883 1259 519 651 1750 35 72 43 34 9.554 
S. H. S 842 572 676 6 61 119* 397 — 39 4 2 2.718 
Fiume 50 82 5 — — — — — — — 2 139 
Utódállamok 6845 1630 4902 1973 948 1509 2147 35 337 86 67 20.479 
Nagy-Magyarország . . 9944 4254 10.370 2160 3213 2226 2214 38 750 237 190 35.596 

1 Hét, • három Tármegyei, * négy, * két egyesült protestáns jellegű. 

1 Statisztikai HaTi Közlemények 1923 január—márciusi 
ezámában: A tanintézetek s azok tanerőinek és tanulói-
nak száma aa 1918/19—1920/21. tanévekben. Szombat-

falTy György: Magyarország oktatásügy* számokban. 
(A Néptanítók Lapja 1923. évi 12—13. számában.) Bu-
day László: Magyarország küzdelmes éréi. 
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E szerint aa iskoláknak 366, a tanítóknak 
42"5%ia maradt meg. Mivel a népességből 41'7% 
maradt a trianoni határokon belül, tanítókkal 
való ellátottságunk nem sokkal kedvezőbb, mint 
az elszakított területeké. Kétségtelen ugyan, 
hogy (megmaradt területünk aránylag művel-
tebb, mint a többi részé, de viszont figyelembe 
kell vennünk, hogy egyoldalú kultúrpolitikánk 
az Alföldet elhanyagolta s ott sok iskolátlan 
tanya mellett igen nagyszámú zsúfolt, tehát 
tanítóval kellően el nem látott iskola is volt. 
A leghatalmasabb, tanítóinak számát legjobban 
szaporító iskolafentartó, az állam iskoláinak 
túlnyomó részét a nemzetiségi vidékeken állí-
totta fel; mai területünkön az állami elemi 
iskoláknak 257, az áll. tanítóknak 31'2%-a ma-
radt. Ez az arány az összeomlás u tán hamaro-
san megváltozott. Az utódállamok, elsősorban 
a csehek, az állami tanítók nagy részét kiüldöz-
ték állomáshelyükről, akik kénytelenek voltak 
nálunk elhelyezést keresni. A mem állami taní-
tók közül ezernél jóval kevesebb menekült; az 
államiaknak azonban több mint a fele, úgy-
hogy állami tanítóink száma kezdetben 7000 
felett volt, akiket kellő számú tanterem híján, 
sajnos, nem tudtunk eléggé foglalkoztatni. Lét-
számuk azonban még ma is megközelíti az öt-
ezret, noha az államosított s ú j állami elemi 
iskolák száma 1918 óta csak kis mértékben 
szaporodott s az összeomlás idején mai terü-
letünkön csak 3099 áll. tanító volt. 

I I . Az elemi oktatás fejlődése 1919 óta. 
A magyar állam mostoha körülményei között 

is nagy gondot fordít a népoktatásügy fejlesz-
tésére. Az építkezési költségek óriási emelke-
dése folytán aránylag kevés iskolai épületet 
emelt ugyan s a nem állami iskolák fenntartói 
is nélkülözni kénytelenek építkezéseiknél az 
állam jelentősebb anyagi támogatását, de, ha 
ideiglenes s kevésbbé megfelelő épületben is, 
mégis jelentékeny számú ú j elemi iskola ke-
letkezett a a meglevő elemi iskolák zsúfoltsá-

törpeiskolák tanítóinak száma a kétszázat sem 
érte el s ezeknek az állásoknak jelentékeny ré-
sze is a fenntartók áldozatkészségéből továbbra 
is megmaradt. 

1919 óta az 1923/24 tanév kezdetéig 235 ú j 
elemi iskola kezdte meg működését: 61 állami, 
39 községi, 26 társulati, 14 magán, a többi fele-
kezeti. Ezen ú j iskolák közül 14 keletkezett isko-
látlan községben, a zöme, 150 a külterületeken 
csökkenti az analfabétizmust. Ugyanezen idő 
alatt a megszűnt törpe iskolák száma 97. 

A nem állami elemi iskolai ú j tanítói állások 
szervezése az 1920/21. tanévben indult meg. Az 
első két évben a szervezések száma csekély (35, 
illetve 112), aminek egyik főoka, hogy az iskola-
fenntartók minden ellenszolgáltatás nélkül jut-
hattak beosztott állami tanítókhoz, akiknek 
száma 1921/22-ben 1678 volt. Ennek a tanévnek 
végén azonban a fenntartók felszólíttattak, 
hogy az iskolájukhoz beosztott áll. tanítókat 
vegyék át; ugyanakkor közölte velük a minisz-
térium, hogy minden egyes, zsúfolt iskolánál 
hány ú j tanítói állás szervezését kívánja. Ezen 
akoió hatásaként az 1922/23. tanévben egyszerre 
nagyarányú fejlődés állott be: 825 új, nem ál-
lami elemi iskolai tanítói állást szerveztek, 
köztük 719-et államsegéllyel. A mult, 1923/24. 
tanévben további 293 tanítói állást szerveztek 
(248-at államsegéllyel). Az így 3 év alatt szer-
vezett 1265 ú j állás a különböző jellegű iskolák 
között így oszlott meg: 

községi 221 
róm. kath. 715 
gör. kath 27 
ref 179 
ág. h. ev 29 
izr. 22 
urad. róm. kath 16 
társul 46 
magán 10 

Állítsuk most egymással szembe a különböző-
jellegű elemi iskolákat az 1918. és az 1923. évben. 

É v 

A z i s k o l a j e l l e g e : 

É v Ali. Közs. Várm. Bóm. 
kath. 

Urad. 
- rk. 

Gör. 
kath. Ref. Ag. Egy. 

prot. 
Gör. 
kel. Unit. Izr. Társ. Magán ösz-

ezesen 

1918 
1923 

977 
1051 

652 
704 

3 
3 

2455 
2499 

212 
222 

130 
126 

1089 
1100 

410 
409 

4 
5 

57 
45 

3 
» 

213 
171 

53 
73 

123 
91 

6381 
6502 

gának csökkentésére százával szervezték az ú j 
állásokat, lehetővé téve ez által sok-sok mene-
kült tanító végleges elhelyezkedését, a tanügyi 
pályán való megmaradását. Igaz ugyan, hogy 
ezzel szemben az 1922. évi XXII . és az 1923. évi 
XXXV. t.-c. kötelezte a közoktatásügyi kor-
mányt a kultúrpolitikai szempontból fölösleges 
vagy nélkülözhető tanítói állások megszünteté-
sére, illetve államsegélyének megvonására, de 
ez a revizió oly kímélettel hajtatott végre, hogy 
a főváros elemi iskoláitól eltekintve, ahol a 
most végrehajtott létszámcsökkentés a tanköte-
lesek számának rohamos apadása miat t nagyobb 
arányú volt, az államsegélyüket elvesztett 

Megjegyzendő, hogy az iskolaegységek száma 
1918 óta nemcsak ú j szervezések és megszűné-
sek, hanem a fennálló iskolák összevonása vagy 
szétválása által is változott. A jellegváltozás 
(államosítás) ritkán fordul elő; q mai kultúr-
politika nem kívánja az iskolák államosítását-

Az iskolaegységeknél kell említést tennünk a 
vándortanítós iskolákról. Ma már osak a tinó-
járási (Bács-Bodrog) közalapítványi és a her-

i cegfalvi {Fejér m.) cisztercitarendi uradalom-
| ban (10 isk., 5 tanító) működnek vándortanítók. 

Az 1921: X X X . t.-c. a lapján eddig egy vándor-
tanítóság sem keletkezett. Legjobban fejlődtek 
a társulati iskolák (tanítóik száma is 151-ről 
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251-re emelkedett), mert e inehóz időkben a szén-
bányavállalatok különösen kedvező viszonyok 
közt voltak s üzemeiket bővítették. A községi 
iskolák szaporodása majdnem kizárólag az ú j 
tanyai iskolákra esik. A zsidó iskolák száma 
a fővárosban és környékén szaporodott, a 
Dunántúl és a Duna-Tisza közén ellenben erő-
sen csökkent, mert a zsidóság a kisebb mező-
városokból évtizedek óta a nagyobb városokba 
húzódik s így az elnéptelenedett kis falusi isko-
láik megszűnnek. A zsidó tanítók száma öt év 
alatt 413-ról 363-ra csökkent. 

III. A tankötelesek és a beírt tanulók száma. 
Az 1920. évi népszámlálás az ország területén 

1,109.639 mindennapi tanköteles korban levőt 
talált. Ehhez a számhoz hozzá kellene adnunk 
az utódállamokból azóta beköltözött elég nagy-
számú család tanköteleseinek számát, de erre 
vonatkozó pontos adataink nincsenek. Viszont 
a háborús évek szülötteinek a tanköteles korba 
jutása folytán a tankötelesek száma 1921 óta 
egyre jobban csökken. Figyelembe véve az 
egyes évjáratok gyermekeinek halandóságát is, 
a tankötelesek száma 3 év alatt valószínűleg a 
következő volt : 

1921-ben: 1,050.000 
1922-ben: 948.000 
1923-ban: 855.000 

Ezzel szemben beiratkozott az elemi iskolákba: 
1921 őszén 941.081, a hiány 118.919 
1922 „ 853.462, „ 94.538 
1923 „ 791.295, „ 63.705 tanuló. 

Ha a beiratkozottak számából le kell is von-
nunk egy bizonyos számot (az 1920 után beköl-
tözöttek gyermekeit), ami a hiányt, vagyis az 
elemibe nem járó tankötelesek számát némileg 
(talán 10—15.000-rel) növeli, mégis kétségtelen 
az az igen örvendetes tény, hogy a beiskolá-
zást szigorító 1921. XXX. t.-c. üdvös hatást 
gyakorolt: a be nem iskolázott tankötelesek 
száma évről-évre s erős arányokban csökken. 
A hiányként kimutatott tankötelesek számából 
le kell még vonnunk körülbelül 40.000-et, akik 
a középfokú iskolák alsóbb osztályait látogat-
ják. Így 1923/24-ben maradna 23.705 beiskolázat-
lan tanköteles. A vallóságban e szám'bizonyára 
magasabb, mert kétségtelen ugyan, hogy a 
falvakban jelentékeny számú tanuló a benépe-
sítési adatok beküldése (október közepe) után 
még beiratkozik, de viszont bőven van a beírt, 
de tényleg soha iskolába nem járó tanköteles 
is s körülbelül 15.000-re tehetjük a beírt tanulók 
között a tanköteles koron alul és felül levők 
számát. Mindezeket egybevetve, az iskolázá> 
nélkül maradt tankötelesek számát az 1923124. 
tanévben körülbelül ötvenezerre tehetjük, ami 
a tanköteles korúaknak 5'7 százaléka. Ezeknek 
túlnyomó része kétségtelenül a tanyákon lakik, 
ahol az iskolahálózat még nincs eléggé kiépítve. 

De tér jünk most át a beiratkozási adatoknak 
közelebbi vizsgálatára. 

a) Tanítók. 
Az állami elemi iskoláknál működött: 
1921/22-ben 2278 férfi-, 2387 nőtanító 
1922 23-ban 2238 „ 2010 
1923/24-ben 2237 „ 2139 
A inőtanítók száma a második évben erősen 

csökkent, az utolsó évben azonban ismét növe-
kedett s az összes tanítók 48'4%-át tette ki. AB 
állami tanítók száma több, mint amennyire az 
állami iskoláknál szükség volna, különösen a 
városokban és a főváros környékén. 

A nem állami elemi iskoláknál működött: 
1921/22-ben 8390 férfi-, 5409 nőtanító 
1922/23-ban 7968 „ 4787 
1923/24-ben 8128 „ 4693. ,. 
A tainítók közül az első évbeu 1678 beosztott 

állami tanító volt, akiknek száma 275-re, majd 
185-re fogyott. A nőtanítók arányának csökke-
nése (39"3%-ról 36'6%-ra) valószínűleg ezzel függ 
össze. Ha az állami, ideiglenesen beosztott 
tanítóktól eltekintünk, ezen iskoláknál a taní-
tók száma a tanulók számának apadása 8 a 
törpe iskolák megszűnése ellenére is jelentéke-
nyen szaporodott. 

b) A tanulók megoszlása az állami és nem-
államt^lemi iskolák között. 

1923/24-ben állami elemi iskolába jár t : 167.060 
nem állami elemi iskolába jár t : 624.235 

tanuló. 
c) A tanulók megoszlása osztályonldnt. 
Valamennyi elemi iskolában volt T 

I. II. | I I I . | IV. | V. | VI. 
o s z t á l y ú t a n u l ó 

1922—23 
1923-24 

1971 24 9 
1 8 7 j 19'1 

23-5 | 18-4 
24-3 j 21-4 

91 4'5 
11-3 j 5-2 

Az 1923/24. tanévben az I—III. osztályokba 
már háborús évjáratok kerültek s ez magya-
rázza a csökkenést. Igen örvendetes a IV—VI. 
osztályú tanulók abszolút és relatív számának 
növekedése, mer t azt mutat ja , hogy az iskolák 
munkája javul s egyre több tanuló végzi el a 
magasabb osztályokat is. Az eredmény azonban 
még egyáltalában nem kielégítő. Ha össze-
hasonlítjuk azt, hogy egyes osztályokban a 
megfelelő korévek szerint hány tanulónak kel-
lene lenni s tényleg mennyi van, a következő 
megdöbbentő eredményre jutunk: 

Volt az 1923/24. tanévben: 
6 éves 89.000 I. osztályos 147.672 
7 „ 93.000 II. »* 151.460 
8 „ 125.000 III . Jí 192.595 
9 „ 182.000 IV. » 169.130 

10 „ 177.000 V. 89.582 
11 „ 188.000 VI. 40.856 
Kitűnik ebből az összeállításból, hogy az I. 

osztályban 58.000, a II. osztályban is 58.000, a 
I I I . osztályban 67.000 olyan tanuló van, akinek 
kora alapján magasabb osztályba kellene járni , 
míg az V. osztályba az odavalóknak alig fele, a 
Vl.-ba körülbelül 22%-a jár . Ha a középisko-
lákba járókat (40.000) az V. és VI. osztályokhoz 
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hozzászámítjuk, akkor is az tűnik ki, hogy a 
tanköteleseknek csak kb. 32%-a, tehát nem egé-
szen egy harmadrésze szerzi meg azt a minimá-
lis műveltséget, amelyet népoktatási törvé-
nyünk mindenkitől megkíván. 

Népoktatási politikánknak tehát nem lehet 
megelégednie az extenzív fejlesztéssel, az isko-
lába nem járók számának ú j iskolák szervezése 
által való csökkentésével, hanem a zsúfolytság 
megszüntetésével, az isk ólába j á rás rendszere-
sebbé tételével s a tanítói munka hatályosabbá 
tételével arra törekedni, hogy az elemi iskola 
teljes tanfolyamát lehetőleg minden normális 
eszű gyermek elvégezze. 

d) A tanulók felekezeti megoszlása. 
Az 1923/24. tanévben beírt tanulók felekezeti 

megoszlása, szembeállítva ugyanazoknak a fele-
kezeteknek az 1920. évi népszámlálás idején a 
lakosság közt elfoglalt arányával a következő: 

A magyar tanulók magasabb arányszámát az 
1920 óta két irányban folyó vándorlás (a nem 
magyarok optálása az utódállamokba, a ma-

1 gyar menekülők beözönlése Csonka-Magyar-
országba) eléggé megmagyarázza. 

IV. Az elemi iskolák tanításnyelve. 
Az összeomlás idején a mai Magyarország 

területén a nemzeti kisebbségek közül tu la j don-
kép csak a nemzeti egyházakban szervezkedett 
gör. kel. szerbeknek és oláhoknak voltak a ma-
guk nyelvén tanító elemi iskoláik (43 szerb, 11 
oláh); ezeken kívül csak 1 vend és 13 német 
nyelvű elemi iskola volt. Nincsenek azonban 
ideszámítva azok a nagyszámú elemi iskolák, 
amelyeke tanításnyelve a magyar volt ugyan, 
de az Miyanyelvet is rendes tárgyként vagy ki-
segítő ínyelvként használták, mert az 1918. év 

i előtti népoktatásügyi statisztikák, az 1907: 

Felekezetek aránya Róm.kath. Gör. kath. Reí. Ag. h. ev. Gör. kel. Izr. Egyéb 

A népszámlálás szerint 63-9 2-2 21 6-2 06 5'9 0"2 
A beírt tanulók közt 67-4 23 20-2 61 0-4 3-5 o-i 

Amint látjuk, a beírt elemi iskolai tanulók 
felekezeti arányszáma elég lényegesen el-
tér a népszámlálási arányszámoktól. Leg-
feltűnőbb a zsidó vallású tanulók arány-
lag csekély száma (1921—1922-ben még 
3"9% volt). Ennek egyik oka kétségtelenül az, 
hogy a tíz éven felüli zsidó tankötelesek igen 
nagy része középfokú iskolákba megy át. Meg-
állapítható az is, hogy ott, ahol a csekélyebb 
számú zsidóságnak külön elemi iskolája nincs, 
gyermekeit gyakran magánúton tanít tat ja. A 
gör. kel. vallásúak fogyását az 1920 óta folyó 
kivándorlás (optálás az S H S állam javára) 
okozza. Az oláh görögkeletiek, akiknek összes 
tanítói Romániába mentek át, Csonka-Magyar-
ország legrosszabb iskolalátogatói. A ref. val-
lásúak kisebb arányát a dunántúli egykés vidé-
kek okozzák. Somogyban, Tolnában, Baranyá-
ban igen sok helyt ezer ref . vallású lakosnak 
félannyi tanköteles gyermeke van, mint ugyan-
annyi katholikusnak. Baranyában 116% ref. 
lakos van, de csak 7'9% ref. tanuló, Somogyban 
15-8%, illetve 11'6%, Tolnában 14"%, illetve 12"8%. 
A valóságban az arány még kedvezőtlenebb a 
reformátusokra nézve, mert tudvalevő, hogy a 
ref. kisgazdaelem a községekben lakik, míg a 
majorokban lakó gazdasági cselédek, akik 
katholikusok, sok helyt iskola híján gyermekei-
ket nem i ra tha t ják be, akik így a beírt tanulók 
közül hiányoznak. 

c) A tanulók nemzetiségi megoszlása. 
Állítsuk i t t is szembe az 1923/24. tanévben be- j 

írt tanulók nemzetiségi arányszámait a meg-
felelő népszámlálási arányszámokkal: 

XXVII . t.-c.-re támaszkodva, vegyes tanítás-
nyelvű iskolákat nem ismertek el. Tudvalevő, 
hogy 1918 október óta a magyar állam több-
ízben, legutóbb az 1923. évi augusztus havában 
megjelent rendelettel, a nemzeti kisebbségeknek 
a legmesszebbmenő módon biztosította azt a jo-
got, hogy a tanítás nyelvét még a községi és 
állami iskolákban is megállapíthassák, illető-
leg, hogy háromféle tanításnyelvi t ípus közül 
(tiszta kisebbségi a) vegyes tanításnyelv, b) 
magyar tanításnyelv a kisebbségi anyanyelv 
kötelező tanításával fc) típus) szabadon választ-
hassanak. Érdekes, hogy ezzel a jogukkal leg-
inkább a több helyt nagyobb "tömegekben 
együttlakó németek élnek, míg az elszórtan 
lakó horvát, sokac-bunyevác és tót lakosság 
gazdasági érdekeinél fogva is inkább ragaszko-
dik a magyar tanításnyelvhez s sok helyütt 
anyanyelvének külön tantárgyként való tanít-
tatását sem akarja bevezetni. 

Legerősebben érvényesül a szerb nyelv. Az 
optálások folytán kb. tízezer főre leolvadt szer-
bek 43 iskolájuk közül még mindig fenntarta-
nak 36-ot, valamennyit kizárólag szerb tanítás-
nyelvvel; a legtöbbnek 10—15, sőt kevesebb 
tanulója van. A német nyelv érvényesül 403, 
a tót 76, az oláh 9, a horvát-bunyevác-vend 40 
elemi iskolában. Ezek a múlt tanévi adatok; 
az idén a vegyes tanításnyelvű elemi iskolák 
száma újabb jelentékeny emelkedést mutat. 

V. Osztott és osztatlan el. iskolák. 
Az eredményes tanításnak egyik legnagyobb 

akadálya az osztatlan és részben osztott elemi 

A nemzetiségek aránya | Magyar Német Tó t Oláh Horvát Szerb Egyéb 

A népszámlálás ezerint . . I 89-6 6 9 1-8 0 3 0'5 0-2 0'7 
A M r t tanulók közt 1 90-8 6 1 2-0 0-2 0-6 o-i 0 3 



33—34. szám. Néptanítók Lapja 13 

iskolák nagy száma. Ennek két főoka van. Az 
egyik a lakosságnak a mi szempontunkból ked-
vezőtlen települési viszonyai (apró községek, 
kiterjedt tanyarendszer) s a rossz utak, ame-
lyek nagyobb számú tankötelesnek egy-egy is-
kolai központba való összehozását (amint azzal 
most az Egyesült-Államokban próbálkoznak 
egyre nagyobb arányokban) lehetetlenné teszik; 
a másik főok a lakosságnak felekezeti megosz-
lása, aminek folytán a több felekezet által la-
kott nagyobb községekben is több, osztatlan, 
vagy csak részben osztott felekezeti iskola mű-
ködik egymás mellett. A szerint, hogy az egyes 
iskolákban hány tanító működött, az állami és 
a nem állami elemi iskolák az 1922/23. tanév-
ben a következőkép oszlottak meg: 

tanítós iskolák, amelyekben a tanulók az egyes 
tanítók között nem osztályok, hanem nemek sze-
r in t oszlanak meg. Így pl. a kéttanítós, egy 
egységként kimutatott elemi iskola tulajdonkép 
egy-egy osztatlan, fiú- és leányiskolává válik 
szét, vagy a háromtanítós iskolának csak I—II. 
osztálya közös, azontúl a fiúkat és leányokat 
külön tanítók taní t ják. Az osztatlan vagy csak 
kis részben osztott iskolák száma tehát még 
nagyobb, mint azt táblázatunk mutat ja . 

Ezzel az elforgácsoló, a tanítás eredményessé-
gére káros tényezővel szemben működik azon-
ban egy másik, integráló tényező is: a ko-
operáció, vagyis két vagy több iskolának osz-
tálymegosztás ú t j á n való együttműködése. Kí-
sérlet történt különböző hitfelekezeti jelleggel 

| Egy 
jtanítós / 0 

Két 
tanítós / 0 

Három 
taní tós 

00 0 
Négy 

tanítós / 0 
ö t 

tanítós / 0 
Hat és 
több 

tanítós 
o1 /0 

Állami iskola 
Nem állami iskola . . . . 

406 
2796 

39-1 
51-1 

228 
1312 

22 
24 

49 
446 

4-7 
8-2 

47 
316 

4-5 
5-8 

40 
170 

3'9 
3 1 

269 
426 

25-8 
7-8 

Egvöt t : 1 3202 49'2 1540 23-7 495 7'6 | 363 5-6 210 3 2 695 10'7 
E szerint elemi iskoláinknak a fele osztatlan, 

további negyedrésze kéttanítós s alig több, 
mint tizedrésze teljesen osztott. De már ezek a 
számok is nagy javulást jelentenek az 1918. évi 
állapotokkal szemben, bár a javulás mértékét 
nem tudjuk kimutatni. A javulásnak értékét 
azonban nagyon lerontja az a tény, hogy mos-
toha viszonyaink között az ú j tanítói állások 
szervezésével, illetve az állami elemi iskolák-
ban a menekült tanítók beosztásával távolról 
sem tudott lépést tar tani az ú j tantermek léte-
sítése (az összegyűjtött, de nem egészen meg-
bízható adatok szerint 1921/22—1923/24. közt a 
tantermek száma 119-el szaporodott). Így az 
utóbbi öt évben egyre nagyobb méreteket öl-
tött a váltakozó tanítás rendszere, amely egyes 
helyeken annyira elfajult, hogy egy-egy tan-
teremben naponta három tanító is foglalkozott 
növendékeivel a nap különböző részeiben. 

A váltakozó tanítás elterjedésére vonatkozó-
lag gyűjtött adatok szerint az állami és a nem 
állami elemi iskolákban a 3 tanévben a helyzet 
a következőkép a lakul t : 

1921/22-ben 1488 állami, 1695 nem állami 
1922/23-ban 1136 „ 663 „ 
1923/24-ben 1186 „ 1016 „ „' tan-

teremben folyt váltakozó tanítás. Az állami 
elemi iskolákban a második évben beállt apadás 
a létszámcsökkentéssel volt kapcsolatban, a nem 
állami elemi iskolákban a beosztott állami taní-
tók visszarendelésével. A nem állami elemi 
iskolákban a mult tanévben a váltakozó taní-
tás rohamosan tért hódított az ú j állásoknak 
előbb már említett nagyarányú szervezésével 
kapcsolatban. 

Az a kép, amely az iskoláknak a bennük mű-
ködő tanítók száma alapján való feloszlásából 
elénk tárul, a valóságban két, egymással ellen-
tétes irányú tényező befolyása folytán módo-
sul. Vannak ugyanis jelentékeny számmal, de 
különösen a tiszántúli reformátusoknál több-

bíró elemi iskoláknak együttműködtetésére, de 
ez nem vezetett eredményre. Ilyen, de csak rész-
leges kooperáció az egész országban csak három 
községben van: Nagymórichidán (Győr m.), 
ahol az I—II. osztály községi, a III—VI. osztály 
külön a róm. kath. és az ág. h. ev. iskolában 
tanul, Nyírtasson, ahol négy iskola kooperál 
(ref. I—II., gör. kath. I—III., róm. katholikus 
III—VI., községi II—VI.) és Nyírábrányon, 
ahol szintén négy iskola működik össze (áll. 
I—V., ref I—IV., róm. kath. III. , gör. kath. 
IV—V. osztály). 

Jelentékeny siícert mutat fel azonban az 
utóbbi két évben a kooperáció oly községekben, 
amelyek egyvaTlásúak, de a felekezeti iskolán 
kívül állami vagy községi elemi iskolájuk van, 
továbbá a róm. kath. és gör. kath. iskolák kö-
zött, legelsősorban Szabolcs, továbbá Jász-
Nagykún-Szolnok, Heves és Pest megyékben. 
Szabolcsban 13 községben 31 elemi iskola, a 
Jászságban 5 községben 10 iskola, Hevesben 
7 községben 14 iskola, Pest megyében 13 község-
ben 26 elemi iskola között létesült a tanítás 
eredményességének fokozására teljes vagy rész-
leges kooperáció. Az egész országban 39 község-
ben 80 iskola közt van teljes és 26 községben 
56 iskola közt részleges kooperáció. 

VI. Zsúfolt és néptelen iskolák. 
Az elemi iskolák népességéről eddig csak 

összesítő, átlagot feltüntető adatok állottak 
rendelkezésre. Ezek az átlagszámok azonban 
csak nagyon általános képet adtak s teljesen 
eltűntek bennük a nagy szélsőségek; arra 
nézve, hogy az eredményes tanítás megölője, a 
zsúfoltság, mily mértékű, egyáltalában nem 
nyúj tot tak felvilágosítást. Most az erre vonat-
kozó benépesítési adatokat a három tanévre 
vonatkozólag iskolánkint feldolgoztam s a főbb 
eredményeket állami és nem állami elemi is-
kolákra nézve külön-külön az alábbiakban köz-
löm. 
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Az átlagszámok a következők: 
Az állami elemi iskolákban 
1921—22-ben 417 
1922—23-ban 414 
1923—24-ben 38-2 tanuló jutot t egy tanítóra. 

Valószínű, hogy az átlagszám, amely máris na-
gyon alacsony, ,a tankötelesek számának to-
vábbi erős csökkenése folytán a tanítói lét-
számnak egyidejű apadása dacára is 2—3 évig 
még sülyedni fog. Legmagasabb volt az átlag 
ott, ahol sok a külterületi állami iskola (Bács-
Bodrog m. 53-3, Szeged 471, Csongrád m. 441) 
s legalacsonyabb a városokban, főleg a főváros 
környékén. 

A nem állami elemi iskolákban 
1921—22-ben 54-1 
1922—23-ban 53 3 
1923—24-ben 48 7 tanuló jutott egy tanítóra. 

Egyes vármegyei átlagok már elárulják a zsú-
foltságot: 1921—22-ben Biharban átlag 76, Bé-
késben 73, Hevesben' 70 tanulóval foglalkozik 
egy-egy tanító, az ideiglenesen beosztott áll. 
tanítókat is számítva! 1922—23-ban is még 13 
törvényhatóság területén találunk hatvanon 
felüli átlagszámot, a mult tanévben azonban 
már csak Hevesben (61-7). 

Vegyük most már az egyes iskolákat tekin-
tetbe. Az állami elemi iskolák viszonyairól a 
következő tábla tájékoztat: 

A törpe népességű iskolák száma sok kis is-
kola megszűnése dacára évről-évre szaporo-
dik; a mult tanévben 580 elemi iskolában ju-
tott harmincnál kevesebb tanuló egy-egy taní-
tóra! Ez azonban már a háborús népfogyatko-
zás következménye. Rendelkezésünkre áll azon-
ban egy kimutatás 1921—22-ből, amikor még 
normális volt a tanulólétszám. Ebből kitűnik, 
hogy 7 iskola (2 ref., 2 g. kel., 3 izr.) népessége 
a tízen alul maradt (a legkisebb népességű 
volt az országban a baranyamegyei Kemse ref. 
iskolája 6 tanulóval), 103 (7 áll., 24 róm. kath., 
29 ref., 12 ág. hitv. ev., 12 gör. kel., 13 izr.) isko-
lába 10—19, s további 236 (23 áll., 6 közs., 51 róm. 
kath., 6 gör. kath., 74 ref., 29 ág. hitv. ev., 29 izr.) 
iskolába 20—29 tanuló jár t ; tehát normális vi-
szonyok között is 346, a törvényeinkben mini-
málisnak tekintett harminc tanulónál is keve-
sebbel bíró nem állami elemi iskolánk volt. 

A zsúfolt iskolák száma örvendetesen apad, 
1921—22-ben még 822 olyan nem állami iskolánk 
volt, ahol 53 évvel az 1868-i népoktatási törvény 
után, a maximális nyolcvannál több tanulót 
oktatott egy-egy tanító, feltéve, hogy a tanulók 
csakugyan be is j á r t ak az illető iskolákba, ami 
azonban legtöbbnyire fizikai lehetetlenség lett 
volna. K i hitte volna,, hogy a zsúfoltság elemi 
iskoláinkban még mindig ily nagymérvű, s 
hogy akadjanak, nem is elvétve, olyan osztat-
lan iskolák, amelyek egyetlen, 60—80 tanuló be-

Tanév 

« E g y t a n í t ó r a j u t á t 1 a g : 

Tanév - 9 10—19|20—29 3 0 - 3 9 4 0 - 4 9 5 0 - 5 9 6 0 - 7 9 80—99 100—149 150—199 2 0 0 -Tanév 

t a n u l ó 

1921—22 2 28 91 208 216 159 181 69 24 1 _ 
1 9 2 2 - 2 3 1 18 93 276 292 159 138 39 6 — — 

1923—24 2 25 122 338 276 139 107 20 4 1 — 

Ime, állami elemi iskoláink közül 149-ben 
még a minimálisnak tekinthető harminc ta-
nuló sem jut egy-egy tanítóra, s viszont 132-ben 
a niagy tanítóbőség ellenére is zsúfoltság van. 
Ezeken a kiáltó ellentéteken rövidesen — saj-
nos — alig lehet segíteni. A túlsók tanítóval 
bíró iskolák túlnyomórészt a városokban van-
nak, a zsúfolt iskolák pedig a tanyákon, ahová 
hiába helyeznek másutt fölös tanítót, mikor 
az a lakáshiány miatt állását elfoglalni nem 
tudja. Legzsúfoltabb állami elemi iskoláink 
Lajosmizse külterületén vannak, ahol az előző 
évekhez képest hirtelen megnőtt a beírt tanu-
lók száma (Alsólajoson 1 tanító, 159 tanuló, 
Benén 2 tanító, 240 tanuló s egy tanterem!). 

Sokkal kedvezőtlenebb a kép a nem állami 
elemi iskoláknál. 

fogadására alkalmas termében 150, 200, sőt még 
ennél is több tanulóval kellene egy tanítónak 
foglalkoznia! Megjegyzendő, hogy a nagyon 
zsúfolt iskolák számát a beiskolázást szigorító 
1921. évi XXX. t.-c. is megszaporította, ameny-
nyiben a hatóságok az iskolakerülőket hiva-
talból írták be egyes iskolákba. 

A közoktatásügyi kormány az utóbbi évek-
ben minden lehetőt elkövetett, hogy e tanítón-
kint nyolcvannál több tanulót számláló iskolák 
teljesen megszűnjenek. Ebben a törekvésében 
átmenetileg segítségére jött a tanulók számá-
nak folytonos apadása is. Nagy eredmény, 
hogy két év ala t t e zsúfolt iskolák szánni 
822-ről 270-re, tehát egyharmadára szállott le, 
de a nagy nehézségeket mutat ja , hogy ez a 
szám még mindig ily magas. A legmagas&bb 

Tanév 

E g y t a n í t ó r a i « t á t 1 a g 

Tanév - 9 10—19 20—19 3 0 - 3 9 40—49 5 0 - 5 9 6 0 - 7 9 80—99 100-149 1 5 0 - 1 9 9 200— Tanév 

; a n u 1 ó 

1 9 2 1 - 2 2 8 117 320 749 928 950 1443 577 218 23 4 
1922—23 12 135 370 755 1104 1227 1376 325 90 6 1 
1 9 2 3 - 2 4 19 165 3^6 985 1260 1145 1105 195 69 5 1 
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(százon felüli) kategóriákban levő iskolák 
száma egyébként ú j szervezésekkel az idei tan-
év kezdetéig huszonhárommal csökkent. 

A legtöbb, tanítónkint száznál is több tanuló-
val bíró iskola van Pest megyében (16), Sza-
bolcsban (13), Borsod (8), Békés (7) és Jász-
Nagykún-Szolnok (6) megyékben. Magának 
Kiskúnfélegyháza városnak külterületén 6, 
Kecskemét külterületén 5, száznál több tanulós 
osztatlan iskola vanA Mindkét város hozzá-
fogott már külterületi iskolaügyének rendezé-
séhez s évenkint építenek ú j iskolákat, amíg 
a zsúfoltság meg nem szűnik. 

Az ország hat legzsúfoltabb iskolája a. követ-
kező: 

Jászberény-pórházi róm. kath., 225 tanulóval 
(előző évben 171). 

Geszterédi (Szabolcs m.), róm. kath., 174 ta-
nulóval (előző évben 81). 

Kiskúnfélegyháza-fülöpjakabi róm. kath. 172 
tanulóval (előző évben 153). 

Nyíracsád (SÍabolcs m.), gör. kath., 324 tanu-
lóval, két tanító (előző évben 193). 

Megyespusztai (Arad m.), ág. hitv. ev., 157 
tanulóval (előző évben 138). 

Tiszanagyfalu (Szabolcs m.), róm. kath., 156 
tanulóval (előző évben 80). 

Az iskolábajárás legjobban Szabolcs megyé-
ben volt elhanyagolva, hisz ez a megye mu-
t a t j a fel az analfabéták legnagyobb arány-
számát is. Természetes, hogy a kevésszámú 
tanterem a szigorúbb hatósági intézkedések 
folytán hirtelen megszaporodott beírt tanulók 
számára nem volt elegendő. Az 1923—24. tan-
évben Szabolcs volt az egyedüli megye, amely-
ben a beírt tankötelesek száma az előző tanév-
hez képest még szaporodott is (2-7 százalékkal), 
holott országos átlagban a beírt tanulók száma 
7-3 százalékkal fogyott. 

Az itt felsorakoztatott adatokból kiviláglik, 
hogy Csonka-Magyarország területén elemi 
népoktatásügyünk az összeomlás idején sok te-
kintetben el volt hanyagolva, mert az előző 
kormányok az állam támogatását inkább a ró-
lunk levált perifériákra fordították. Az azóta 
eltelt öt év rendkívül mostoha gazdasági kö-
rülményei lehetetlenné tették az évtizedes mu-
lasztások teljes pótlását. Kétségtelen azonban, 
hogy nagy haladás történt s bízunk benne, 
hogy a viszonyok javultával azok a hiányok, 
amelyekre itt rámutattam, enyhülni fognak. 

ORGONÁK, 
h a r m o n i u m o k 
j a v í t á s á t és hango lá sá t j u t á n y o s á ron 

eszközl i 

P O B U O A J Ó Z S E F 
R Á K O S P A L O T A 

tskola-utca 106/114. 
O r g o n á k átépí tését , va lamint az el> 
r ekv i r á l t s í p o k a t g y o r s a n és pontoc 

s a n eszköz l i . 
Új orgonákra díjmentesen tervezetet küldök 

A tanya kultúrájáért. 
Hübner József, pályázatunkon első díjat nyert 

p á l y a m u n k á j a . ( V I . k ö z l e m é n y . ) 

Állandó jellegű akadályok. 

Amint már említettük, az állandó jellegű aka-
dály ok: a) a tanköteles testi vagy szellemi 
hátramaradottsága; b) a lakásnak az iskolától 
faló távolsága; c) természeti akadályok. 

A 130.700. VIII . a. 1922. sz. rendelet 24. §-a 
szerint a népiskola látogatása alól felmenthetők 
a szervi fogyatkozásban lévő gyermekek; a 39. 

értelmében azok a gyermekek, akik erkölcsi 
fogyatkozásban szenvednek s akik gyógyítva 
nevelő iskolába utalandók. 

A testi és szellemi fogyatkozásban szenvedő 
gyermekek száma a külterületeken nem ijesztő 
számú ugyan, hanem azért mégis vannak any-
nyian, hogy ezekkel foglalkozni kötelesség s 
nevelésükről gondoskodni állami feladat. A 
testi és lelki abnormitások okai: a) az alkohol; 
b) a háború alat t ijesztő mértékben elterjedt s 
népünk által ártalmatlannak gondolt nerr* be-
tegségek. íme a szülők iskolájának fontossága! 

A fogyatékosságban szenvedő gyermekek az 
iskoláztatási kötelezettség alól felmenthetők, 
azonban: „A felmentés határozott időre szól, 
amely egy tanévnél nem lehet hosszabb" (27. §). 

Ha azonban a felmentést előidéző ok állandó 
jellegű, a felmentés évről-évre megismétlődik s 
végeredményben c-zen szerencsétlen teremtések 
az iskola nevelő hatásaiban nem részesülnek s 
legtöbbször r e m is lesznek a társadalomnak leg-
alább részben használható tagjai . Ha meggon-
doljuk azt, hogy ezen szerencsétlen teremtések 
testi vegetációja csak addig van biztosítva, míg 
a szülők élnek s azok halála után életük csak 
szenvedés, önként adódik, hogy ezek neveléséről 
való gondoskodás a közösség, a társadalom fel-
adata s n nemzet érdeke! 

Ezen kérdéssel a gyógypedagógusok 1923 ok-
tóber havában tartott gyűlése bővebben foglal-
kozott s most itt csak annak megállapítására 
szorítkozunk, hogy a fentemlített fogyatkozás-
ban szenvedő tankötelesek részére (kapcsolato-
san a járási tanfelügyelőségekkel) járásoriikint 
gyógypedagógiai iskolákat kell felállítani, a 
fentemlített okok miatt felmentésre szoruló tan-
köteleseket hivatalból kötelezően kell beutalni. 
Ha a gyógypedagógiai intézetbe utalandó gyer-
mekek száma esetleg kevés, 2—3 járás egye-
sülhet. A gyógypedagógusok gyűlésén hangzott 
el, hogy Csonka-Magyarországon a gyógypeda-
gógiai intézetekbe szorulók száma kb. 100.000. 

A megszervezés állami feladat, az intézetek 
létesítése társadalmi feladat s mint ilyen, a 
járásban lévő politikai községekre hárul, fenn-
tartásuk pedig szintén a politikai községek 
kötelessége s ezenkívül azon szülőké, akik 
anyagi viszonyaiknál fogva erre kötelezhetők 
lesznek. 

Ezek után meg kell emlékeznünk az általános 



34 Néptanítók Lapja 29—30. szám. 

tankötelezettség egyik nagy akadályáról s sz 
a lakásnak az iskolától való nagy távolsága. 

Erre tekintettel van a 130.700. VIII . a. 1922. sz. 
rendelet is, mert a 24. 3. pontja szerint, ha 
az iskolába járás a tanköteles egészségét vagy 
biztonságát veszélyezteti, a gyermek a népiskola 
látogatása alól felmenthető (egy év tar tamára) . 
Ezenkívül a 26. 4. pont a) bekezdése szerint 
a gondviselő kérelmére a felmentést meg lehet 
adni, ha „a tekintetbe vehető egyedüli iskola 
a tankötles lakásától 12 éven alóli tankötelesnél 
3-5 km-nél, 12 éven felüli tankötelesnél 5 km-nél 
távolabb fekszik". (Az I. fejezetben említést tet-
tünk erről.) 

Ezen akadállyal már hivatalos helyeken is 
foglalkoztak, — de megoldást még nem találtak. 

Általában ezen akadály elhárításának csak 
két módja van: 

1. A tanköteleseket kocsin szállítjuk az isko-
lába, vagy 2. részükre internátusokat építünk. 

Így, íróasztal mellett a kérdést megoldani ós 
valamelyik megoldási mód mellett határozottan 
dönteni képtelenség. Ehhez a terepviszonyok, 
az utak állapotának, az esetleges természeti 
akadályok alapos ismerete szükséges b ezen-
kívül számításba kell vennünk az érdekelt gond-
viselők nézetét, elhatározását is. 

Vizsgáljuk meg a két megoldási mód mind-
egyikét részletesebben. 

A külterületi tanköteleseknek kocsin való 
szállításánál négy megoldás lehetséges: 

1. Er re az érdékeit gondviselőket kényszerít-
jük; 2. a szociális gondolatból kifolyólog, a ko-
csin való szállítást \liöztehernék minősítjük s a 
szükséges fuvarokat ftözmwwfta-szolgáltatással 
biztosítjuk; 3. erre a célra állandó fuvarost 
fogadunk; 4. az iskola maga saját igájával gon-
doskodik a tankötelesek szállításáról. 

I. Ha az érdekelt gondviselőket kényszerít-
jük, hogy a tankötelesek szállításához szükséges 
igát ők szolgáltassák, előre számolnunk kell 
egyes nehézsógekkeL A lovas gazdára nagy 
megterhelést fog jelenteni, hogy kocsiját min-
dennap az iskola szolgálatába állítsa. Lesznek 
olyan napok is, amikor erre egyáltalán nem 
lem kapható, bármily nagy büntetés dacára 
sem. Így pl. a piaci napokon feltótlenül a bel-
területre megy, hogy felesége a piacon minden-
félét árusítson. Ebben a külterületi lakosságot 
megakadályoznunk nem lehet és nem szabad, 
mert a piaci árusí tás egyik fő jövedelmi for-
rásuk, ez hivatásukhoz tartozik. Ezenkívül szem 
előtt kell tartanunk azt is, hogy ezáltal meg-
nehezítjük a belterületek élelmezését, amely-
ről — az Alföldön különösen — a külterületek 
gondoskodnak. Továbbá tekintettel kell lennünk 
arra is, hogy ha a külterületi gazda lovat tart, 
az a földmíveléshez szükséges vonóereje. Miután 
a mezőgazdasági többtermelésnek egyik alap-
tétele, hogy minden gazdasági munka idejében 
végeztessék el, a szorgos munka idején lehetet-
len tehát a gondviselőtől megkívánni, hogy az 
igaerőt a gazdaságtól elvonja. 

Ezen nehézségek azonban nem zár ják ki azt, 

hogy egyes belátással bíró gazdák ezen terhet 
vállalni fogják. Legcélszerűbb az érdekeltekkel 
való közvetlen tárgyalás, s már nagy eredmény, 
ha sikerül őket rávenni, hogy legalább addig 
szállítsák a tanköteleseket, ahonnan a többi is 
már gyalog jön. 

Azonban a kérdésnek ilyen alapon való meg-
oldása azzal a baj ja l jár , hogy így az igával 
nem rendelkező gondviselők tanköteleseit egy-
általán nem tudjuk beszállítani az iskolába. 
A külterületeken pedig igen tekintélyes szám-
ban élnek olyan emberek,akiknek igaerejüknincs. 

Az alkalmazottak gyermekeinek iskolába szál-
lításáról a munkaadónak kell természetszerűleg 
gondoskodni. Ezen megterhelésnél azonban 
előre számolnunk kell azzal, hogy ezt sok 
munkaadó vállalni nem akar ja majd s e terhet 
úgy há r í t j a el magáról, hogy csak gyermektelen 
alkalmazottakat fog megfogadni. Természetes: 
megszaporodásunkat pedig ily mesterségesen 
megakadályoznunk nem szabad. 

Ezek azok a nehézségek, melyek az érdekel-
teknek igaszolgáltatásra való kényszerítésénél 
előállhatnak: Ezen akadályok dacára egyes 
helyeken talán mégis sikerülni fog a kérdés 
ilyetén megoldása, ha az érdekeltekkel meg 
tudjuk értetni, hogy a gyermek s ezeken át 
a nemzet érdekébeq áldozatot is kell néha hozni. 
Ez a hivatás szintén a járási tanfelügyelőre 
vár, akinek majd az érdekeltekkel a helyszínén. 
kell a kérdést rendezni, megszervezni. 

II . Ha az iskoláztatási kötelesség teljesítésé-
nek biztosítása az I. pontban ismertetett módon 
nem lehetséges, a tanköteleseknek kocsin való 
.szállítását köztehernek kell minősíteni s a szük-
séges fuvarokat közmunka szolgáltatással kell 
biztosítani. E kérdés ily módon csak abban az 
esetben valósítható meg, ha az illető külterületi 
iskola kerületében megfelelő számú lovasgazdák 
vannak. Ugyanis vannak olyan külterületi ré-
szek, ahol pl. szőllők vannak leginkább s csak 
alig 5—6 gazda ta r t lovat. Ilyen helyeken köz-
munkával a szükséges fuvarokat biztosítani nem 
lehet, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy 
ilyen helyeken a legtöbb gazda csak egy lovat 
tart . Egylovas kocsi pedig a külterületi utak 
téli állapota mellett szóba se jöhet. 

Közmunkaszolgáltatással a kérdés tehát csak 
ott oldható meg, ahol megfelelő számú lovas-
gaadák vannak, úgy hogy azokra legfelje&b 
havonta egyszer kerüljön a sor. 

Ha a helyi viszonyok e megoldást lehetővé 
teszik, a községi elöljáróság minden hónapba* 
kötele* legyen elkészíteni a fuvar t szolgáltat* 
gazdák névjegyzékét. Ezt a jegyzéket mindem 
iskolának pontosan meg kell kapni, hogy a kül-
területi tanító azt ellenőrizhesse b hogy m u l a « . 
tás esetén sürgős jelentést tehessen az illeték®* 
közigazgatási hatósághoz. 

A közmunkába kirendelt fuvarosok napijegy-
zékének megállapításánál vezetőelv legyen, 
hogy lehtőleg kevés számú kocsit kell kiren-
delni. 

Ugyanis nem feltétlenül szükséges, hogy a ki-
rendelt fuvaros a lakástól egészen az iskoláig 
szállítsa a gyermeket. Sokszor elegendő lesz 
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odáig szállítani, ahonnan már gyalog jöhet, sok-
szor pedig valamelyik természeti akadályon 
kell csak átszállítani (pl. vadvizes árterületen 
stb. stb.) 

A járatoknak a megszervezése, a helyi viszo-
nyok tekintetbe vétele az érdekelt szülőkkel 
való tárgyalás után a külterületi tanítók fel-
adata. 

Hátránya azonban ezen megoldási módnak, 
liogy ily módon az alkalmazottak gyermekeinek 
szállítását (pl. uradalmakban, ipartelepeken 
stb.) biztosítani nem tudjuk. 

I I I . A külterületi tankötelesek iskolába szál-
lításának kérdése mindig csak a helyi viszonyok 
alapos megvizsgálása és mérlegelése után old-
ható meg. így előfordulhat, hogy legcélszerűbb 
és leggazdaságosabb lesz állandó fuvaros foga-
dása (miként ez az amerikai külterületi isko-
lánál is van). 

E megoldási módnak két nehézsége van: 
1. Akad-e a külterületen állandó fuvarost 2. 

kik viseljék az állandó fuvar költségeit? 
Az első nehézséget rendeleti úton szabályozni 

nem lehet, de számolnunk kell vele, hogy ebben 
az esetben más megoldásról gondoskodjunk. 

A második nehézség már eltüntethető rende-
letileg is. Azonban végzetes hiba volna a szük-
séges költségek fedezésére azokat kötelezni, 
akiknek gondozásában tanköteles gyermekek 
vannak. Ha a külterületi lakos adójával hozzá-
járul, hogy a belterületi (különösen városi) 
lakosság napról-napra élvezhesse a kultúra ál-
dásait és a civilizáció vívmányát, akkor (a szo-
ciális gondolatból kifolyólag) joga van ahhoz, 
hogy gyermekei neveltetésének és iskoláztatá-
sának kötelességében a közösség is támogassa 
őt. Ezen támogatást azonban az államtól várni 
nem szabad, az a társadalom feladata. Éppen 
ezért a külterületi iskolafuvarosok fogadásához 
szükséges összeget vármegyei kultúrádé formá-
jában kell előteremteni. Ez ellen senkinek ki-
fogása nem lehet, mert ha valaki abban az elő-
nyös helyzetben van, hogy a kultúra magasabb 
fokain élvezheti az élet örömeit, akkor segít-
ségére kell sietnie a nemzet, a közösség azon 
tagjainak, akik a kultúra legalsó fokaira való 
feljutással küzdenek. Az egyénnek is áldoznia 
kell a közösségért! Ebből kifolyólag, erre a célra 
meg lehetne adóztatni a nyilvános italmérések-
ben elfogyasztott italokat is! Az adózás ezen 
újabb nemétől visszariadnunk nem szabad, 
úgyis keveset adózunk kultúránkra • így le-
hetne az alkoholfogyasztást (mint nemzetrontó 
hatást) nemzeti jóvátételre felhasználni! 

Sajnos, közutaink állapota mellett nem kö-
vetelhetjük meg a fuvarostól, hogy zárt ko-
miban (omnibusz) szállítsa a gyermekeket, úffy 
amint az amerikai Egyesült-Államokban törté-
nik. Megelégedhetünk azzal, hogy a fuvaro» 
könnyű kis parasztkoc6Íba fog be — hiszen az 
alföldi utakon néha (a téli időkben) elég az üres 
kocsit is elhúzni! 

Ha a helyi viszonyok mérlegelése után a fu-
varos alkalmazása mellett döntünk, akkor az 
egyes járatok beállítására a javaslatot a kül-
területi tanítóknak kell megtenni. 

A közgazdaságtan 
és társadalomtan módszere.* 

í r ta : Geőcze Sarolta. 

X X I I . 
A fogyasztás. 

A rideg, orthodox közgazdaságtan ezt a kér-
dést is egyoldalúan, hézagosan kezeli. Csak a 
gazdasági szempontot veszi figyelembe; nem 
lát ja meg annak szociáüis oldalát; még kevésbbé 
veszi figyelembe a nemzeti vonatkozásokat. 
Holott nekünk itt épp ezeket kell erősen hang-
súlyoznunk. 

Már magát a termelés és fogyasztás közötti 
összefüggést. Hogy tulajdonkép csak az a ter-
melés jogosult, amelyik valódi szükségleteket 
elégít ki, azaz a természetes fogyasztást szol-
gálja. Az már baj, ha a fogyasztás (vagy kelen-
dőség) biztosítására mesterséges szükségleteket 
kell teremteni. A modern tömegtermelésnek és 
gyáriparnak épp ebben rejlik társadalmi vesze-
delme. (Pl. a népnek divatra, fényűzésre kapa-
tása.) Viszont az is baj , ha nem azt termelik, 
amire szükség van, vagy nem kellő mennyi-
ségben. (Pl. kenyér helyett nyalánkságot, tartós 
ruhanemű helyett divatos rongyot s hamis ék-
szert. 

A fogyasztás a javaknak a szükségletek ki-
elégítésére való fölhasználása. A társadalmi 
ellentétek itt a legszembeszökőbbek s az igaz-
ságtalanság itt a legfájdítóbb. Némelyek min-
denben dúskálnak; másoknak, sokaknak, betevő 
falat se jut. Fényűzés és nyomor, dőzsölés és 
ínség egymás mellett. Ez fokozza a jövedelem-
megoszlás ellentéteiből eredő elkeseredést. I t t 
tehát még inkább szükséges a kiegyenlítés. 
Enyhí t i a bajt a gazdagok önkéntes segélynyúj-
tása s az erkölcsi kötelességvállalás; de gyöke 
resen nem segíthet más, mint az oko6 fogyasz-
tási szociálpolitika. 

I t t célszerű rámutatni a léha társadalmi ele-
mek prédaságára s oktalan költekezésére, az 
úrhatnámságra b a látszat kultuszára egy-
részt, a fukarságra másrészt, ami mind 
a fogyasztás kinövése; mert éppoly hibás, aki 
magától, családjától a szükségest is megvonja 
és nem áldoz a közjóért ott, ahol kell, mint az, 
aki esztelenül prédál ja jövedelmét, ahelyett, 
hogy feleslegével máson segítne vagy közcélra 
áldozna. Sajnos, pénzünk leromlása még a józa« 
elemeket is felesleges költekezésre kapatta. 
Ezzel szemben rá kell mutatni a józan takarékos-
ság szükségére,* mert az erkölcsi függetlenséget 
is csak az biztosítja. (Erre konkrét példák * 
mindennapi életből.) Ámde az önmegtartózta-
tásra r á kell nevelnünk magunkat. Mert ae 
élvezethajhászat szülőanyja a bűnnek, korrup-

* A megelőző közleményeket lásd a Nép-
tanítók Lapja mult évi és f. évi számaiban. 

* Bölcs Franklin szerint először a nélkülöz-
hetetlent, aztán a szükségest, aztán a hasznost, 
a csak legvégül a fölöslegest. 
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ciónak, egykének s a családi élet bomlásának. 
Az eladósodott ember rabszolgája hitele-
zőjének. (Itt ismét közéleti példák.) De a 
dőzsölés az egészséget is aláássa és (alkoholiz-
mus, stb.) degenerálódásra vezet. 

Viszont meg kell értetnünk az észszerű fény-
űzést is, mely a gazdag embernek kötelessége, 
mert annak révén ad kenyeret a műi páros, 
kertész, művész kezébe s annak révén teszi 
szebbé az életet másokra nézve is. (Nagy Lajos, 
Mátyás építkezései; a Corvinák; a Mediciek, az 
Eszterházyak műpártolása, stb.)* 

I t t kell megértetnünk — a nyomoron való 
segítés módját vizsgálva — a karitász s a szo-
ciálpolitika közötti különbséget. A már meg-
lévő nyomorral szemben a pillanatnyi segít-
ségre szükség van; azzal nem lehet várni, mert 
különben a nyomorgó elpusztul (konkrét ese-
tek); de a bajt gyökeresen csakis az egyéni erőt 
fejlesztő, előrelátó, okos szociálpolitika orvosol-
hat ja . Tehát kell a jótékonyság is; csak hiúság 
ne vegyüljön belé. Azért jó a cserkészet, mert 
az önzetlen segítőmunlíúra nevel. Mindezek ki-
fejtésére azért van szükség, mert az elméleteken 
lovagolók széltében hirdetik, hogy a jótékony-
ságra szükség nincs, a szegénynek adni nem is 
kell; s nem gondolják meg, hogy mire az önálló-
ságranevelés megvalósul, addig ezer nyomorgó 
elpusztul, ha nem segítik. Itt t ehá t igazán a 
józan középút a helyes. 

A fogyasztási szociálpolitika feladatait cél-
szerű itt röviden összefoglalni, de úgy, hogy 
az ifjríságnak egyik-másik intézményt meg is 
mutassuk (pl. Budapesten a Népházat, Wekerle-
telepet, vagy egy Munkásnő-Otthont; vidéken 
ami éppen van). Ezeket kategóriák szerint: a) 
a lakásínség, b) az éhínség, c) a rnhainség eny-
hítésére, illetve megelőzésére valók; d) a gyer-
mekvédelmi s a tanulóifjúságot segítő intézmé-
nyek nagy része.* Ezeket többnyire a társa-
dalom hozza létre esetről-esetre, a részvét s a 
szociális érzék ha tása alatt. 

De a társadalom segítő munká ja nem elég. 
Gyökeres orvoslás is kell s azt csak a törvény-
hozás s a közigazgatás oldhatja meg. Noe, a 
szociálpolitikai törvényhozás feladata a ki-
egyenlítés szempontjából: a progresszív fogyasz-
tási adók s a fényűzési adó; a gyengébb rétegek 
intézményes segítése. (Ide tartozik a munkás-
házak. építése, a házhelyosztás, a kislakókat 
védő lakbérrendelet, az alkoholtilalom, a ható-
sági árszabás, stb.) Továbbá a világháború ide-
jén az volt a rekvirálás s a jegyrendszer is, t i. 
a készletek igazságos elosztása. 

Legfőbb cél itt tanításközben az igazságosabb 
életfelfogás kialakítása s a társadalmi felelős-
ség- s ebből folyó kötelességérzet kifejlesztése. 

A fogyasztással kapcsolatban kell annak leg-
főbb szervét: a háztartást tárgyalnunk, de nem 
elvontan; még kevésbbé elszigetelten. Hanem 
konkrété, a való életnek megfelelően; nemcsak 
a magán-, hanem a községi és államháztartást, 

* Mindezekről lásd: Geőcze S., Szociológia, 
113—115. lap. 

* Mindezekről lásd: Geőcze S„ Szociológia, 
113—115. lap. 

sőt az intézmények (iskolák, Kórházak, stb.) 
háztartását is s mindegyiket összefüggésben a 
többivel és a társadalom s a nemzet életével. 

Tudatossá kell tenni a holnap családapáiban 
s családanyáiban. 

a magánháztartásért való felelősséget úgy 
nemzeti, mint társadalmi szempontból. Mert a 
nemzeti szervezet sejtje, a nagy gazdasági szer-
vezet legkisebb elosztó szerve: a család; ha a 
családi háztartás okosan, takarékosan van be-
rendezve, egészséges lesz gazdasági élete az 
államnak is; holott ahol a családok háztartása 
préda, esztelen, ott egész társadalmi rétegek 
mennek tönkre s pusztul a nemzeti vagyon is. 
Tehát senkinek sincs joga korlátlanul pocsé-
kolni vagy parlagon hagyni vagyonát. Nem 
csak önmaga és családja, de hazá ja iránti köte-
lessége is, hogy jövedelmét okosan használja 
föl, el ne prédáljon semmit s megtakarítsa, amit 
lehet. Ezt az i f júság megérti. 

Ezért kell önmagát ellenőriznie a háztartási 
könyvvitel ál tal : a) számba kell vennie minden 
ingó-bingó jószágát és készletét s azok fogyá-
sát, romlását és pótlását, tehát leltárt kell vezet-
nie; b) számba kell vennie a család minden 
jövedelmét és szükségletét s a fedezetre elő-
irányzatot készítnie — tehát költségvetést kell 
készítnie; c) föl kell jegyeznie minden tény-
leges bevételt és kiadást s annak alapján időn-
kint mérleget kell készítenie — tehát számadást 
kell vezetnie, hogy mindig tisztán lássa vagyoni 
helyzetét s tudja , hol fokozhatja a család jöve-
delmét, hol kell csökkentenie a kiadást, hol 
lehetséges a megtakarítás. A magánháztartás-
ban főszempont az egészség s a munkabírás 
fenntartása minden családtag részére; azután a 
kuliúrszínvonal fenntartása. A többi csak ezek 
után következik. De a kiadást mindig a bevétel-
hez kell szabni, nehogy adósságba verje magát 
a család. A magámvagyon voltakép a nemzeti 
vagyon része, mintegy hitbizomány, melyért az 
egyén felelősséggel tartozik. Ebben áll jelen-
tősége a magánháztartási könyvvitelnek nem-
zeti szempontból. 

A községi háztartást úgy kell fölfogatni, hogy 
annak föladata a közösségben élők oly szük-
ségleteinek kielégítéséről gondoskodni, melyek 
a magánháztartás keretén kívül esnek. A 
magánlakás tisztántartása a magánháztartás 
dolga; a köztisztaság (csatornázás, utcaseprés) 
községi feladat. A családtagok egészségének 
gondozása a háziasszony dolga; a közegészség-
ügy községi feladat. A magánlakás biztonsága 
fölött lakattal, kulcsosai a családfő s a család-
anya őrködik; a közbiztonság s tűzrendészet 
községi feladat. Az élelmezésről a családban a 
háziasszony gondoskodik; a közélelmezés ellen-
őrzése (piaci rendészet) községi feladat. Udva-
rá t kiki maga tar t ja rendben; az utcák rend-
bentartása, világítása, tehát a forgalom fenn-
tartása, községi feladat. S így tovább. Ily beállí-
tásban lehet ezeket a községi életműködéseket 
nemcsak megértetni, de az i f júság előtt érde-
kessé is tenni s tudatossá tenni a reájuk a köz-
ségi életben váró feladatokat. Ez"főleg a leá-
nyoknál fontos. Őket itt elő kell készíteni a köz-
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ségi választójog révén a községi életben reájuk 
váró feladatokra, főleg a közegészségügy (anti-
alkolioliznius, csatornázás, köztisztaság, piaci 
ellenőrzés, készletek gondozása, fásítás, parkok, 
temetők gondozása, stb.), továbbá a kuliúrélet 
terén (templomok, iskolák, temetők, emlék-
művek környékének gondozása, csinosítása; 
tankötelesek ellenőrzése; szegény tanulók tan-
szerrel váló segítése; népkönyvtárak támoga-
tása, stb.) s végül a népjólét terén (szegény-
gondozás; bölcsőde, napközi otthon, stb.). 
Az i f júság ne idegenül álljon szemben a 
közigazgatási szervezettel, hanem szerves tag-
jának érezze magát; s főleg érezze abban 
az életet, annak éltető hatását s azért a reá 
váró felelősséget. Meg kell értetni a köz-
ségi háztar. ási könyvvitel jelentőségét is s rá-
mutatni arra, hogy itt már nem lehet a kiadást 
a bevételhez szabni, mert vannak abszolút szük-
ségletek (elsősorban a közegészségiek s kulturá-
lisak), amelyeket bármi áron, még adósság ú t j án 
is, ki kell elégíteni; az egyensúly helyreállí-
tását pedig a jövedelmek fokozásával s a ke-
vésbbé fontos ldadások csökkentésével kell el-
érni. A középkori városi polgárban ez az ele-
ven érzék szülővárosa szükségletei és érdekei 
iránt s a szükséges áldozatkészség nagy mér-
tékben megvolt s az abból eredő s az által egyre 
táplált lokálpatriotizmus is. Sajnos, a mai em-
berben — egyrészt a szertelen individualizmus, 
másrészt a nemzetköziség hatása alatt — a szo-
ciális életerőnek ez a becses forrása elapadt. 
Azt ú j ra föl kell fakasztani. Az ifjúságot a 
maga szűkebb hazája szeretetével megtölteni. 
Nem csökkenti az a hazaszeretetet sem. Sőt. 
Mint ezt a menekült székelyeken látni. 

Az államháztarlást legnagyobb szervezet gya-
nánt kell fölfogatni, amelynek feladata mind-
azoknak a nagy érdekeknek gondozása, s mind-
amaz országos szükségletek kielégítése, melyek 
a községi kereten is túlnőnek. Pl. őrült akad 
mindenfelé, de nem tömegesen; tehát kell orszár 
gos tébolyda, ahol bármely vidékről valót el 
lehessen helyezni. A veszett kutyamarás min-
denütt előfordul, nemcsak egy városban; tehát 
kell Pasteur-intézet, ahol bármely vidékről 
került megmartat kezelhessenek. A hólyagos 
himlő ellen való védekezés mindenütt egyforma 
közérdek; a védhimlöoltást tehát országszerte 
törvény teszi kötelezővé s annak ellenőrzése 
kormányfeladat. Tehát az államháztartásban 
közegészségügyi kiadások is vannak, amikre 
fedezet kell. Továbbá a rendőr a helyi köz-
biztonságra vigyáz. De az oláh cigány rabolni, 
gyilkolni átmegy a harmadik megyébe is; az 
ellen a rendőr nem véd meg; oda országos szer-
vezet kell: a csendőrség. Idegen ellenség ellen 
az egyes község hiába védekezik; a honvédelmet 
országosan kell szervezni. A bíró nem ítélhet 
minden községben más-más elvek szerint. Egy-
séges polgári és büntetőtörvény kell és függet-
len bíró; azért kell az igazságszolgáltatásról az 
államnak gondoskodnia. S így tovább. Minderre 
pénz is kell; mivel a jó kormányzás közérdek, 
annak előteremtéséhez mindenki hozzájárul; ez 
az adó. De van más állami jövedelemforrás is: 

a vám (itt rá kell mutatni az adóeltitkolás s 
csempészés tisztességes polgárhoz nem illő vol-
tára). S végül a monopólium — a dohány-, só-, 
szeszjövedék; ezekkel az állam rendelkezik. 
Állami jövedelmi for rás olykor az államadós-
ság is. 

A szeszmonopóliummal kapcsolatban különö-
sen rá kell mutatni az állam legfőbb, legelemibb 
feladatára: az okos népességagyi szociálpoliti-
kára, melynek alfája: a küzdelem a népbeteg-
ségek (tehát az alkoholizmus, a gümőkór, a vér-
baj, stb. ellen); további feladata: az anya. és 
gyermekvédelem; a rokkantgyámolítás; saját 
alkalmazottai megélhetésének biztosítása, tehát 
méltányos fizetés és nyugdíj stb. Mert a tár-
sadalom önkéntes és esetleges munkájára bízni 
e nagy országos államérdekeket nem lehet. Azok 
elmulasztását az egész ország drágán fizeti meg 
és nemzedékek keserülik. 

Szükséges tárgyalni az erkölcsi testületek 
(egyház, alapítványok, egyesületek) vagyon-
kezelését is, amely azért fontos, mert azok va-
gyona többnyire adományokból vagy közada-
kozásból, tehát egyéni áldozatkészségből jött 
létre s így annak a vagyonnak a tiszta kezelése 
a társadalom érdeke; hűtlen kezelésük megren-
díti a közbizalmat s elapasztja az áldozatkészség 
forrását. Ott azért szükséges a szigorú, éber 
ellenőrzés. 

Végül utalni kell és lehet a kommün gazdál-
kodására is s a termelés csődjére s az ország 
romlására, amely abból eredt.* 

• • • 

Áttekintettük a háztartást minden vonatko-
zásában és kölcsönhatásában, úgy gazdasági, 
mint szociális és nemzeti szempontból. Ha vala-
hol, itt kell a jövő nemzedéket szintétikus és 
tiszta lá tásra ránevelni. Mert azon fordul meg 
a családok boldogulása s a társadalom békéje 
és az államélet nyugodt menete. 

S ezzel áttérhetünk a népesség jelentőségére 
gazdasági, társadalmi és nemzeti szempontból. 

* Mindezekről lásd bővebben: Geőcze S.: Szo-
ciológia, 116—121. lap. 
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A hazai tanügyi lapokból. 
A Hevesvármegyei Népművelés f. évi 6—9. 

számának vezércikkét Rusztek Károly írta s 
ebben a tanévmegnyitás ünnepi hangulata alatt 
fakadó gondolatait mondja el. — Füstös Imre 
ebben a számban fejezi be „A jótékonyság és az 
iskola" című tanulmányát. 

A Nemzetnevelés f. évi 19. számának vezér-
cikke a katholikus tanítóság megtartandó gyű-
lésének a jelentőségét méltatja. A második köz-
lemény az iparostanonciskolák ú j szervezetét, 
tantervét és tantervi utasítását ismerteti. Bő 
ismertetést hoz a lap a szombahelyi egyház-
megye róm. kath. tanítóegyesületének jubileumi 
gyűléséről is. 

A Gazdasági Népiskola f. évi 9. számának 
első cikke a gazdasági továbbképző iskolákra 
vonatkozó ú j törvény kiadásának az időszerű-
ségét emeli ki. A 10. számban Kákosy Jenő az 
önálló gazdasági népiskolák újabb feladataira 
mutat rá. 

A Nógrád-Honti Kultúra szeptember havi 
ünnepi száma a vármegyei tanítóegyesület ju-
bileuma alkalmából számos cikket közöl, me-
lyek nagy része az egyesület köreinek részle-
tes történetét t á r j a elénk. Különösen értékes 
dr. Visnovszky Rezső cikke, amelyben a his-
torikus gondosságával ismerteti az egyesület 
múlt ját . Közleménye áttekinthető képet ad az 
egyesület életében előfordult jelentősebb válto-
zásokról. 

A külföldi tanügyi lapokból. 
a) Angol lapokból. 

Iskolán kívül. 
A jelenkor pedagógiai mozgalmainak meg-

figyelője elég indítékot találhat arra, hogy 
meggyőződjék az általános és fokozatos fejlő-
désről elemi iskoláinkban is. Soha annyi ko-
moly, jól képzett férfi és nő nem dolgozott 
kicsinyeink érdekében, mint most. A rengeteg 
iskola, a sokféle módszer, melyet alkalmaznak, 
mind nagy önfeláldozást és önzetlenséget kí-
vánnak a tanítóktól, aminek az eljövendő gene-
rációnál meglesz a hatása. Azért mégis van-
nak a mai helyzetben oly momentumok, meiyek 
aggodalomra adnak okol Különösen egy dol-
got kell meggondolnunk az elemi iskoláknál, 
bár más iskoláknál is előfordul. Míg ugyanis 
a tanítási órák a la t t adandó oktatásra nagy 
súlyt fektetünk és a tárgyak megválasztása 
jobban alkalmazkodik azok szükségleteihez is, 
kik ipari pályára kerülnek, mint az régebben 
történt, más oldalról egy törekvés észlelhető, 
mely a tanítvány és tanító közti viszonyt ki-
zárólag az iskola fa la i és az előadás órái közé 
a k a r j a szorítani. A bensőséges érintkezést, 
közvetlen nevelést nagyon elhanyagolják. A 
tanítók nagyon gyakran messze laknak az is-
kolájuktól, sokszor más faluban, s amint vége 
van az előadásnak, sietnek haza, s többet nem 

is látják tanítványaikat. Pedig kétséges do-
log, hogy lehet-e érdemleges tanítás a gyermek 
és nevelője közti barátságos, testvéri viszony 
nélkül. Ilyen esetekben azután nincs meg az a 
szükséges feltétel, mely össze szokta hozni a 
tanítót és osztályának tagja i t önképző körök-
ben, i f júsági egyesületekben a tanítási időn 
kívül, hogy megbeszélésre kerüljenek oly tár-
gyak, melyek az előadás keretein belül szóba 
nem kerülhetnek és kifejlődik az a kölcsönös 
barátság, melytől oly sok függ. 

Ezen egyesületek szükségességét mindenki 
belátja, aki csak felsőbb oktatással foglalko-
zott. Egyetemi oktatásunk legértékesebb oldala 
az állandó és szabad társas együttlét, mely a 
hallgatók, lektoraik, illetve professzoraik kö-
zött fennáll. Azok, kik a régebbi egyetemein-
ken végeztek, elismerik, hogy sokkal többet 
köszönnek ennek az állandó együttlétnek és 
eszmecserének, mint a formális tantermi elő-
adásoknak. Középiskoláinkban minden a taná-
rok és tanulók közti barátságos viszonynak 
tulajdonítható. Természetesen ugyanazt nem 
kívánhatjuk az elemi iskolákban, de mégis 
valami hasonlót. Tisztában vagyunk vele, hogy 
a követelések, melyeket az iskola ma a tanító-
val szemben támaszt, folytonosan nőnek, de a 
legjobbaknak ez csak egy bizonyítékul fog szol-
gálni arra, hogy tanítványaik és a köz érdeké-
ben folytatott munka értékes. Az a tanító, aki 
csak az iskolai kötelességek teljesísésére szorít-
kozik, félreérti teljesen a célt, melynek életét szen-
telte. Számára a tanítás nem hivatás, hanem 
üzlet, mely bizonyos mennyiségű munkáért és 
fáradságért bizonyos nagyságií jövedelmet hoz. 
Senki se vállalja ezt a, mondhatnánk, szent 
munkát, ha meg nem gondolja, hogy az i f j ú 
életeknek irányításában oly befolyással kell 
bírnia, melyet csak a tanítványokkal iskolán 
kívül is való foglalkozás által elnyert szim-
pátia révén nyerhet el. Az a tanító, aki felelős-
ségének ezt a részét nem ismeri el, nem telje-
síti kielégítően kötelességeit. 

Ennek a hibának, hogy elemi iskoláiak rit-
kán nevelnek együttérzésre, sokféle hátrányos 
hatását észleljük. A gyermekek igen ri tkán 
akarják fenntartani az összeköttetést azon is-
kolával, melyben pedig életük benyomásokkal 
leginkább teli részét töltötték. Kevés szeretet-
teljes vagy kedves emlékük van iskolai éveik-
ből. Tanítóikat mint egyéniség nélküli személy-
telen alkalmazottakat ismerik, kik megtöltik 
őket oly ismeretekkel, melyeknek a mindennapi 
kenyérért folytatott harcban igen kevés hasz-
nát látják. Kevés a bátorítás oly szeretetre, 
melyet osak az érezhet mélyen és őriz meg hű-
ségesen, ki fiatal korában tanítóinak önzetlen, 
érdek nélküli szeretetét tapasztalta. Az iskola-
éveket enélkül mint léleknélkiili szabályzatok 
közt eltöltötteknek tekintik. Ennek az ered-
ménye azután, hogy kevés elemiben van az 
öreg iskolatársaknak egyesülete, melynek ke-
belében felújí tanák a régi kedves emlékeket és 
találkoznának egymással és tanítóikkal. Ennek 
a megállapítása, amint a számtalan példa már 
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mutatja, nagy haszonnal van magára az isko-
lára is. Az intézeti közös kirándulások elterje-
dése az első lépés már ennek megvalósítására 
és azt hisszük, hogy ha az iskolai hatóságok 
a tanító részére közeli lakásról gondoskodná-
nak, a legtöbb helyen igen megkönnyítenénk 
ideális munkánkat. 

(The times educational supplement, 
1924 szept. 6). 

b) Francia lapokból. 

A stílus. 
E cikk folytatása a Néptanítók Lapja 27—28. 

számában megjelent „A fogalmazás anyagának 
megválasztása az elemi iskolában" című cikk-
nek, és a stílus fejlesztésének módjaival foglal-
kozik. 

A cél és az eszköz 
A stílus tanítása még nem fogalmazástanítás, 

ahogy azt sokan hiszik. A stílus tanításában 
általában kétféle módszert szokás követni. Vagy 
mesterkéltséget visznek bele, mert a külső for-
mát mindennél fontosabbnak tar t ják, vagy el-
hanyagolják a stílus kialakítását, azt gondolva, 
hogy az egyéniség jobban érvényesül, ha ke-
vésbbó befolyásolják. Az első eljárás üres fe-
csegésre vezet, a második kúsza, vagy k'öz-
napias kifejezési formákra. Mindkét túlzást ke-
rülni kell, a középúton kell haladni, józannak, 
mértékletesnek lenni és főleg nem szabad szem 
elől téveszteni a következőt: Mivel a stílus a 
kifejezés egyik módja, alkalmazkodnia kell min-
dig a kitűzött célhoz. A különböző műfajok, a 
különböző korszakok és különböző egyéniségek 
más-más stílust kívánnak, mert a stílus vál-
tozik az író szándékai szerint. A költő és szó-
nok meg akar indítani, a filozófus és műbíráló 
meg akar győzni, a történetíró, a fizikus ki 
a<kiar egy-egy tételt mutatni. Tehát nem lesz 
egyforma a stílusuk sem. Sőt ugyannak az író-
nak is különböző a stílusa, aszerint, hogy mi a 
szándóka. Ebből tehát az következik, hogy a 
stílus tanításában nem egy-egy nekünk tetsző 
mintát kell követni, hanem az elemi iskolában 
az elemi iskola céljaihoz kell alkalmazkodni. 

Olvasás és megfigyelés. 
Az elemi iskolában még nem lehet szó arról 

a stílusfejlesztő módszerről, mely később any-
nyifra üdvös: a nagy írók olvasásáról és ma-
gyaTázásáról. A nagy íróik megtanítanak arra, 
hogyan öntsük formába gondolatainkat. Csak-
hogy a kis gyermeknek még nincs ilyen for-
mába önteni való gondolatanyaga. Neki először 
szert kell tennie anyagra. Hogy tesz szert rá? 
Olvasás és megfigyelés út ján. Csakhogy az 
olvasás gyakran a mechanizmust fejleszti. 
A megfigyelés az az út, mely igazi tudásra 

vezeti a gyermeket, ez az igazságra való neve-
lésben a legfontosabb tényező. 

Az olvasás útján való tanulás mindenesetre 
kevésbbó fáradságos, a gyermek készen kap 
mindent csak utánoznia kell. Vannak olyan 
tanítók is, akik összefoglalják azokat a szabá-
lyokat, melyeket a tanulónak fogalmazás köz-
ben követni kell, hogy csiszoltabb, simább le-
gyen stílusa. Az ilyen módszer kizárólagos hasz-
nálata mesterkéltségre, felületességre vezet és 
meg öli a gyermek egyéniségét. 

Hogy igazi tudást ad junk a gyermekeknek, 
olyat, amelyet egész életében annak legkülön-
bözőbb körülményei közt is felhasználhat, az 
élet forrásaiból kell merítenünk. Aki bizonyos 
ügyességgel reprodukál, arról még nem mond-
hatjuk, hogy tud írni. A stílus nem csak forma, 
ennél sokkal több: egész belsőnk tükre, szí-
vünké, képzeletünké, eszünké, és ezt a belsőnket 
kell feltárnia. Aki írni akar tudni, annak első-
sorban is meg kell tanulni gondolkozni. 

A stílus első kelléke a világosság A világos-
ság pedig nem tűri meg a felesleges cikornyát. 
A stílus tehát csak a kifejezendő gondolatok-
nak és képeknek legyen visszhangja? Nem vá-
lik-e az unalmassá, ha pusztán csak tisztaságra 
törekszünk? Nem, hisz az egyszerűség nem zárja 
ki az eredetiséget. Az eredetiség sohasem el-
tanult sajátság, ez az őszinteségből fakad és 
nem a mesterkedésből. Az eredetiség nem az 
emlékezettel függ össze. Kifejező szó kelt igaz 
hatást. Ehhez pedig egyéni meglátás ú t j án jut 
el az ember és nem a visszaemlékezés révén. 
A gyermek, aki megfigyel, a nagy írók egy-

i szerűségével és világosságával ír. Stílusa any-
í nyira egyéni, hogy a hiányzó szókat egyszerűen 
j megteremti. 

A szó. 
j Hogyan fokozzuk a gyermek szóbőségét? A 
; szokásos nyelvtani gyakorlatok, kiegészítő mon. 
, datok, a szócsoportok összeállítása stb. nagyon 
| unalmas a gyermeknek és nem vezet célra, 
i A szavak tanításában játékos módszert kell 

követni. Különféle játékokat találhatunk ki 
erre a célra. Játszhatunk vásárt, boltost, föld-
mívest stb. Példa kedvéért álljon itt egy járási 
játékl A gyermekek sorban valamiféle járást 
utánoznak. A többiek palatáblájukon egy-egy 
szóval jellemzik a járást . Nem szabad kétszer 
előfordulnia egyféle járásnak, sem ugyanannak 
a szónak a palatáblán. Egyik táblán pl. ezt 
olvassuk: sétál, szalad, repül, ingadozik, dülön-
gél, ugrik, üget, tipeg, ugrál, sántít, ficánkol, 
stb. Nagy nevetés kíséri a megállapításokat. A 
javítás úgy történik, hogy a táblán lévő szó-
kat lassan, értelmesen kie j t jük és ugyancsak 
lassan le í r juk a helyesírás gyakorlására. Az így 
összegyűjtött szavak használatát úgy gyako-
roljuk be, hogy a gyermekek először ismétlik 
a szavakat, aztán megmagyarázzák effélekép: 
Gyula szalad, mint az ügető ló. A gyermekek 
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valósággal ki fogják venni a tanító szájából a 
szavakat. 

A III—IV. osztályos gyermekeket el kell 
vinni a kovácsműhelybe, istállóba, sétára, kertbe, 
kőbányába stb. Azután beszámolnak a látottak-
ról, hol szóban, hol írásban, a kiránduláson ta-
nult szavak felhasználásával. Ezek a szavak 
mindig a köznyelv keretében mozogjanak. 

Az V—VI. osztályban szintén megfigyelte-
tünk, pl. tájakat vagy jeleneteket, az állatok, 
az emberek életéből, stb. Ezekről be kell szá-
molnia a gyermeknek, a hiányzó szót pedig 
mi pótoljuk. A gyermek aztán az így tanult sza-
vakat felírhatja magának. 

A mondat. 
Meg kell tanítani a gyermeket arra is, hogy 

ezeket a szavakat értelmes mondatokba foglalja. 
Ha magára hagyjuk, sajátos, hiányos, kúsza 
mondatokban beszél, melyek értelmetlenségét a 
hangsúllyal ellensúlyozza. Máskor egy-egy szó-
ból álló mondatokban beszél, mely szó leggyak-
rabban ige. Pl.: játsszunk, Gyula stb. Máskor 
igéket halmoz egymásra. 

Tehát nemcsak hogy mondatokat nem tud írni 
az ily gyermek, hanem felelni sem tud teljes 
mondatokban. Hogy tanítjuk meg erre? Kezd-
jük mindig az igén, lehetőleg a parancsoló mó-
don. Az egyik gyermek mond egy állítmányt, a 
másik alanyt fűz hozzá, a harmadik tárgyat, a 
negyedik helyhatározót stb. Így aztán egyre 
jobban kibővül a mondat. Mindegyik gyermek-
nek megvan a maga szerepe, az egyik tárgy, a 
másik az alany, stb. és mindegyik ige akar 
lenni. Ez a módszer távolról sem grammatizálás. 
Darabonkint vizsgáljuk a mondatot, ahelyett, 
hgoy az egészet vennők. A mondatot felépítjük, 
ahelyett, hogy felbontanók. Ismételhetjük aztán 
a tanultakat képek, vetített képek, esetleg 
mozgóképek segítségével. Az így keletkezett 
mondatok teljesen a valóságban, a megfigyelés-
ben gyökereznek és gyakran bámulatosan pon-
tosak. 

Adni lehet kérdéseket is, melyek segítségével 
a gyermek egy tárgykörről beszámolhat nekünk, 
miután megfigyelte az illető jelenséget, pl. vala-
melyik állatról: 1. tápláléka, 2 helyváltoztatása, 
3. családi élete, 4. lakóhelye, 5. foglalkozása. 

Ez az eljárás pótolja az elemzést is, melytől 
minden gyermek fél, és ami pedagógiailag tel-
jesen elhibázott dolog, mert a gyermek az isme-
retlenből indul ki és jut el az ismerthez. Az 
elemzés eljárása — de ilyen fordított sorrendben 
— tehát nagyon jól felhasználható a stílustaní-
tásban. 

Eddig lehet el jutni az elemi iskoláában. Ma-
gasabb fokot már csak a nagyon tehetségesek 
érnek el. A mondat zenei hatásáról, a mondat 
egyensúlyáról még nem szólhatunk az elemi 
iskolában. Ehhez érzéket kell fejleszetni, sok 
olvasás útján. 

Az elemi iskolai növendék tehát csak azt ta-
nulja meg, hogyan kell egyszerűen és őszintén 
kifejezni gondolatait. Ezt a célt el is lehet egy 
12 éves gyermeknek érnie. 

(Revue Pédagogique, 1924 aug. 
R. Hamel.) 

Német lapokbóL 
A Ford féle ipariskola. 

Henry Ford, az ismert amerikai automobil-
gyáros, ki naponként körülbelül 5000 automo-
bilt és 4000 uszályt készíttet gyárában, „Életem 
és művem" című könyvében megemlékezik az 
általa alapított ipariskolákról is. Szerinte a 
gyermekek a szokásos ipariskolákban csak fel-
színes tudást kapnak és nem tanulják meg 
tudásukat helyesen felhasználni. Az ipariskolá-
nak nem szabad a technikai iskola és a tulaj-
donképeni iskola között állania, hanem olyan 
eszköznek kell lennie, amely az if júságot pro-
duktív munkára tanítja. A modern gyár ipar 
az ismeretek és az ügyesség oly fokát kívánja 
meg, amit sem rövid iskolaidő, sem huzamos 
iskolalátogatás meg nem adhat. Az egyes ipar-
iskolákba bevezetett kézügyességi tanfolyamok 
fontosak ugyan, de nem elegendők, mert a nor-
mális gyermek alkotóösztönét nem elégítik ki. 
Hogy tehát a minden oldalú szükségleteknek 
eleget tegyen és az ipari oktatást konstruktív 
alapra helyezze, Ford 1916-ban nevéről elneve-
zett ipariskolát alapított. Ennek az iskolának 
három sarkalatos elve van: a fiút fiúként ke-
zeli, ahelyett, hogy hamar munkássá nevelné 
ki, a tudományos kiképzést az ipari kiképzés-
sel karöltve végzi, a fiúban a büszkeség és mun-
kájáért való felelősségérzetet neveli azáltal, 
hogy vele valóságos közhasználati cikket állít-
tat elő. Az iskola magániskola és 12—18 éves 
fiúkat fogad magába. Mindegyik fiú a belépés-
kor évi 400 dollár ösztöndíjban részesül. Ez az 
ösztöndíj, ha élvezője rászolgál, lassankint 600 
dollárra emelkedik. A növendékek szorgalmá-
ról és előmeneteléről mind az osztályban, mind 
a műhelyben lajstromot vezetnek. A szorgalmi 
jegy a lapján állapítják meg az ösztöndíj nagy-
ságát. Az ösztöndíj mellett havi pénzt is kap-
nak a tanulók, amelyet azonban takarékba kell 
tenniök. Ez a pénz mindaddig takarékban 
marad, míg ők iskolába járnak és csak szük-
ség esetén lehet belőle költeni. Eleinte a fiúk 
a nap egyharmadát az iskolában, kétharma-
dát a műhelyben töltötték. Ez a beosztás azon-
ban nem bizonyult kedvezőnek. Ma már egy 
hétig iskolában, két hétig műhelyben tartóz-
kodnak. A tanítótestület elsőrangú. A Ford-
féle gyár a könyve a növendékeknek. Ez 
ugyanis több alkalmat nyúj t a gyakorlati ta-
nításra, mint a legtöbb egyetem. A számtan-
órák konkrét gyári feladatokkal vannak 
összekapcsolva. A növendékeket a valóságos 
viszonyok közé állítják s így megtanulnak 
megfigyelni. A növendékek látják a gyárnak 
Singapurba szóló küldeményeit, Afrikából és 
Dél-Amerikából való nyersanyagait. Fizikát 
és kémiát a gyár laboratóriumában tanulnak. 
Kitűnően felszerelt műhely áll rendelkezés-
sükre. Egyik gépről a másikra haladnak. Mű-
veiket vizsgálat . után a Ford-féle automobil-
társaság megveszi. Ha valamit mint használ-
hatatlant visszavetnek, ez az iskola terhére 
megy. A legtöbbre haladott osztályok mikro-
metrikus munkákat végeznek. Ki jav í t ják gé-
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peiket és megtanulják, hogyan kell gépek kö-
zelében viselkedniök. Az iskolát elhagyottnak 
minden gyárban jól fizetett munkahelyek álla-
nak nyitva. Gondot fordítanak az i f jak szo-
ciális és erkölcsi életére. Mindegyikükkel mint 
i f júval bánnak. Az iskolának először hat nö-
vendéke volt, most már kétszáz van. Az iskola 
eleinte deficittel dolgozott, de most már maga 
t a r t j a fenn magát. A növendékek, bár mun-
kásoknak készülnek, nem felejtik el, hogy ők 
még fiatalok. Ez pedig nagyon fontos. Órán-
ként 19—35 centet keresnek, tehát többet, mint 
bárhol. Az iskola végén a növendékek alapos 
általános műveltséggel és meglehetős techni-
kai készültséggel rendelkeznek. Eleget tudnak 
ahhoz, hogy mint munkások mindenütt sokat 
kereshessenek és hogy magukat tovább mű-
velhessék. Bár nincsenek kötelezve, hogy a 
Ford-féle gyárban maradjanak, de legtöbben 
mégse távoznak el onnan, mert tudják, hogy 
sehol sem találnak jobb munkahelyet. 

* 

Az Egyesült-Államok iskoláiban az ötödik 
osztályba kerülő 100 tanuló közül a hatodik-
ban 83, a hetedikben 71, a nyolcadikban 63 ma-
rad. A középiskolába (high school) 34 lép át. 
Ez a szám azonban évről-évre csökken 24, 18, 
13-ra. A tulajdonképeni egyetemet megelőző 
négyéves college-be (18 éves korral) csak 7 ke-
rül. De ez a szám is állandóan fogy 5, 3, 2-re. 
Abból a száz tanulóból tehát, akik tízéves 
korukban a grammar schoolban kezdik meg 
tanulmányaikat, csak 2 jár még huszonhétéves 
korban is iskolába. 

* 

Oroszországban egyes iskolák kérdőíveket 
kaptak, hogy megállapítsák növendékeik szel-
lemi fejlődését. A tanulók „társadalmi fogal-
mait" a következő kérdésekkel puhatolják: Mi 
a feladata az iskolának1? Kit neveznek elv-
társnak? Mi a család? Kit mondunk anyá-
nak? Mi a munkások tanácsa? Mit csinálnak 
a szovjetben? Mi a szovjetköztársaság? Ki 
kormányozza a köztársaságot? Mi a vörös 
gárdista? Mi a bíróság? Miért ítélik el az em-
bereidet? Mi a biztos? Mi a fogház? Mi a kom-
munista? stb. 

* 

Analfabetizmus Spanyolországban. A hat 
éven aluli gyermekektől eltekintve Spanyol-
országban körülbelül kilenc millió í rni és ol-
vasni nem tudó ember van. Vannak vidékek 
(Santander, Burgos, Leon, Segovia, Soria), 
ahol csak 20% analfabéta van, Jaénban azon-
ban 65-32% férfi és 76-74% nő az analfabéta. De 
nem sokkal jobbak a viszonyok Allmeriában, 
Granadában, Badajozban, Malagában, Murciá-
ban, Sevillában és Toledóban sem. Az egész 
országban a nők 5204%-a nem tud sem írni, 
sem olvasni. Ez állapot főokaj hogy a hatósá-
gok nem igen törődnek a kötelező népoktatási 
törvény végrehajtásával. 

(Allgemeine Deutsche Lehrer-
zeitung, 1924. szept. 5.) 

H Í R E K . 
A XVI, országos kath. nagygyűlés. 

Nemcsak külsőségekben, hanem belső tarta-
lomban is impozáns volt a katholikus nagy-
gyűlés lefolyása. Fényt és díszt kölcsönöztek a 
megnyitó ülés ünnepi szónokainak: Gróf Apponyi 
Albertnek, Shioppa pápai nunciusnak, Leopold 
Kornélnak, gróf Klebelsberg Kunó vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek, Prohászka Otto-
kár székesfehérvári püspöknek klasszikus szép-
ségű beszédei. Miniszterünk nagyhatású beszé-
dét lapunk első helyén közöljük. 

A nagygyűlés második napján az Országos 
Katholikus Tanítószövetség is tartott közgyű-
lést, amelyen megjelentek Rott Nándor és Han-
nauer István püspökök és Krywald Ottó, a 
Begnum Marianum igazgatója. A közgyűlést 
a pápai himnusszal nyitották meg, ma jd Öveges 
Kálmán mondott megnyitó beszédet. Rámutatott 
arra, hogy a háborút követő időkben a tanító-
ság nem foghatott egész lelkével a munkához, 
mert a tanítóságot az annyi éven át ért méltat-
lanság, erkölcsi és anyagi javainak megszorí-
tása, harcba szorította. 

Kérte a tanítóságot, tegyen meg mindent, 
hogy a papság és a tanítóság között a régi har-
mónia továbbra is fennmaradjon. 

Kocsán Károly terjesztette elő főti tkári je-
lentését, amelyben a szövetség mult évi műkö-
dését vázolta. 

A pénztári és számvizsgáló bizottság jelen-
tése után Prohászka Ottokár mondott ünnepi 
beszédet. 

Prohászka püspök beszédében azt fejtegette, 
hogy amiként a művésznek is ismernie kell azt 
az anyagot, amellyel dolgozik, úgy a tanítónak 
is ismernie kell azt az anyagot, amelyben dol-
gozik, azokat a nehézségeket, amelyekkel talál-
kozik, azokat a fogásokat, amelyekkel a szelle-
met, a formát és a szépséget az anyagba bele-
viszik. Az anyag itt az ember, egy fiatal nemze-
dék. Tudni kell, hogy milyen milliőben, milyen 
levegőben, milyen ellenállásokban, milyen 
gyúrhatatlanságokban, milyen összeütközések-
ben ól ez a nemzedék. Mert hiszen a mai gyer-
mek is ezt a levegőt szívja és nem a tizennyol-
cadik vagy tizenhatodik századnak a levegőjét 
és a mai nemzedék is azoknak a szellemi, kul-
turális és higiénikus tényezőknek a függvénye, 
melyek a mostani világot jellemzik. Ha a mos-
tani világot nézzük, annak a szellemét, lelkét, 
elsősorban valami nagy fáradtság jellemzi. Va-
lami olyan, amit úgy lehet nevezni, hogy félig-
meddig egy mámorból való ébredés. Ha a nagy 
kulturális lendületet figyeljük, akkor valami-
féle katzenjammert, valami kijózanodást a nagy 
kiindulásokból, valamiféle nagy visszapatta-
nást a nagy lelkületekből tapasztalunk. Fáradt 
az ember, főleg az intelligencia, amely határo-
zottan dekadens. 

Prohászka püspök ragyogó beszédét így fe-
jezte be: Kötelességünk, hogy azt a lelket, szel-
lemet, azokat az életlüktetéseket, amelyek fel-
felé lüktetnek a mélységből, azokat felfogjuk, a 
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magunkévá tegyük, azokba a mi lelkünkből a 
meggyőződés fáklyájá t kigyujtsuk. 

Az óriási lelkesedéssel fogadott beszéd után 
Prockl Gyula tartott előadást a katholikus taní-
tóság és a katholikus iskolák védelméről. A köz-
gyűlés a Himnusz hangjaival ért véget. 

Apponyi Albert gróf levele 
Henri Bergsonhoz. 

Ismeretes, hogy a Nemzetek Szövetsége azt 
a felszólítást intézte a szellemi együttműkö-
dés bizottságához, hogy a magyar tudományos 
munka és a magyar szellemi munkások érde-
kében intézzen felhívást a világ tudományos 
köreihez. E határozat kapcsán Apponyi Albert 
gróf, a magyar bizottság első delegátusa, le-
velet intézett Henr i Bergsonhoz, a szel-
lemi együttműködés bizottságának elnökéhez, 
amelyben meggyőző erővel igyekszik bizonyí-
tani azt, hogy a magyar kultúra, amely a kül-
föld segítsége nélkül halálra van ítélve, min-
denkor méltóan simult a nyugati civilizáció-
hoz. Apponyi Albert gróf többek között eze-
ket í r ja : 

— Az az ország, amelynek számára az egye-
temek, akadémiák, tudós társaságok és ha-
sonló bizottságok testvéri segítségét kérem, 
erejéhez és fiainak kis számához mérten igye-
kezett méltónak bizonyulni a civilizációhoz, 
amelybe a kereszténység révén belépett, s ame-
lyet több századon át megvédett a keletről 
jövő támadások ellen. Követte a nyugati civi-
lizációt forrongásaiban, küzdelmeiben, de egy-
úttal újjászületéseiben is. Valamennyi nagy 
nyugati áramlat és irány visszatükröződik 
Magyarország szellemi életének és intellektuá-
lis civilizációjának történetében. Igaz, hogy az 
én hazám nem büszkélkedhetik azzal, hogy egy 
Pascalt, egy Pas teur t vagy egy Dantét adott, 
de emelt fővel követeli magának azt az érde-
met, hogy megajándékozta az emberiséget 
Semmelweis Ignáccal, az anyák jótevőjével, 
aki felfedezte a gyermekágyi láz okát, meg-
ajándékozta a matematikai tudományokat Bo-
lyai Jánossal, a nem-euklidesi geometria meg-
teremtőjével, a fizikai tudományokat Eötvös 
Loránd báróval, aki a testek nehézkedéséről 
fontos törvényeket állított fel, a nyelvészeti 
tudományokat Körösi Csornával, az első tibeti 
nyelvtan szerzőjével és megajándékozta az em-
beriséget az eszmék szélesebb rendjében Petőfi-
vel, az egyetemes szabadság halhatatlan költő-
jével, Munkácsy Mihállyal, a világhírű festő-
vel és Liszt Ferenccel, aki épp olyan nagy ma-
gyar hazafi volt, mint amilyen nagy zene-
szerző. 

— Magyarország azonban nem érlelhette 
volna ki a tudománynak és a művészeteknek 
ezeket a nagy férfiait, ha nem állt volna min-
den időkben, szinte megszakítás nélkül — a 
sajnos sok háborús év ellenére is — érintke-
zésben Közép- és Nyugat-Európával. Magyar-

ország fiai a középkorban Bologna, Párizs és 
Salamanca egyetemeit látogatták, később — 
főképen a protestánsok — Skócia, Hollandia, 
Németország és Svájc egyetemeit s magukkal 
hozták hazájukba a tudomány felfedezéseit és 
a szellem haladását. A magyar főiskolák gyak-
ran meghívták tanszékeikre a külföld kiváló 
tudósait. Csak egy nevet idézek itt, Comenius-
Komensky cseh tudósét, aki a filozófiát és a 
pedagógiát tanította a sárospataki református 
főiskolán. 

— Nem fogom feltárni itt, elnök úr, klini-
káinknaky laboratóriumainknak, könyvtá-
rainknak és egyetemi intézeteinknek nyomo-
rát. Legyen szabad csak egyszerűen bizottsá-
guk két kiadványára utalnom, amelyeket Ha-
lecki Oszkár egyetemi tanár szerkesztett. A 
számok hideg ékesszólása meg fogja mondani, 
hogy a tudományos munka és a szellemi élet 
lassú haldoklásra van ítélve Magyarországon. 
A magyar tudományos világ, amelyet meg-
fosztottak a külföldi tudományos középpontok-
kal való rendszeres és éltető összeköttetésétől, 
/amelynek leküzdhetetlen nehézségek lehetet-
lenné teszik a könyvek és a munka egyéb esz-
közeinek beszerzését, csak vegetál. Hála a kül-
föld némi nemes ajándékainak, amelyeket 
nagyrészben már a szellemi együttműködés 
bizottságának köszönhetünk, s hála az ország 
belsejében történt adakozásnak, meghosszab-
bít ja létezését, amelyet alig nevezhetünk élet-
nek és a legsúlyosabb válsággal küzködik. 

— Az én hazámban erős életakarat van. Le 
tudja majd győzni a lelki természetű kedve-
zőtlen feltételeket, ha a pénzügyi felemelkedés 
rendes mederben halad s különösen, ha a jobb 
helyzetben levő nemzetek segítségére jönnek. 
Magyarország nem várakozott ölhetett kézzel 
erre a segítségre. Igen dicséretes erőfeszíté-
seket tett szellemi munkásai és tudományos 
intézetei sorsának megjavítására. De ez nem 
elégséges a tátongó örvény betömésére. En-
gedje meg remélnem, elnök úr, hogy az a fel-
hívás, amelyet ön fog kiadni, megkönnyíti 
majd tudományos kapcsolatunkat a nyugati 
államokkal, ami nélkülözhetetlen későbbi fej-
lődésünkre; engedje meg remélnem, hogy ez a 
felhívás hozzá fog járulni ahhoz, hogy tudo-
mányos munkásaink rendelkezésére álljanak a 
nélkülözhetetlen munkaeszközök, a másképen 
szinte hozzáférhetetlen külföldi irodalom. Eb-
ben az irányban nagy lépést jelent már, hogy 
a bizottság nemzetközi diák- és főképen tanár-
cserét létesít és kifejleszti a könyvek és folyó-
iratok nemzetközi cseréjét. 

(Budapesti Hírlap.) 

A Néptanítók Lapjáért. 
— Adományok a Néptanítók Lapja előállí-

tási költségeire: Róm. kat. tantestület, Ostoros 
50.000. Hortl György Romhány 10.000, Áll. el. 
iskola tantestülete Sárvár 100.000 K. 
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A Körösi Henrik-alap. 
Szép kitüntetés érte a héten a Körösi-alapot. 

Czakó Elemér dr. h. államtitkár úr 100.000 K-t 
adományozott alapunkra. Hálás köszönettel vet-
tük a törökszentmiklósi plébános úrnak, — a 
tynkodi állami elemi iskola tanítótestületének, 
— Dr. Körösi P. B. úrnak is szép adományát. 

A Körösi-alapra újabban befolyt: 
39. Czakó Elemér dr. helyettes államtitkár 

Budapest, írói tiszteletdíja 100.000 K. 
40. Frecska György ig. tanító Csanádalberti 50.000 „ 
41. Hübner József áll. tanító Kunszentmik-

lós, Rodajk-puszta, írói tiszteletdíja . . 40.000 „ 
42. IJeringh Lajos rk. leik. Töröksztmiklós 50.000 „ 
43. özv. Fehér Bertalanná, Komló 15.000 „ 
44. Czeller István tanító, D^brököz 10.000 „ 
45. Nuszer Lajos áll. el. isk. ig. Tyúkod. . 25.000 .„ 
46. Berky Júlia áll. tanítónő, Tyúkod 25.000 '„ 
47. Török Ágoston áll. tanító, T y ú k o d . . . . 25.000 „ 
48. vitéz Majtényi György áll. tan. Tyúkod 25.000 „ 
49. Bajka Zoltán áll. tan. Tyúkod 25.000 „ 
50. Dr. Körösi Pál Benedek. B u d a p e s t . . . . 101.000 „ 

• Legutóbbi kimutatásunk 1,309.000 „ 
Összesen befolyt 1,800.000 K, 

azas Egymilliónyolcgzázezer korona. 

— A kormányzó neje oltárképet adományoz 
a kenderesi templomnak. Kenderes község most 
építteti a római katholikus templomát. Az épít-
kezés befejezése október végére várható. Az ú j 
templom részére a kormányzó felesége adomá-
nyoz három méter magas és két méter széles 
díszes oltárképet, mely a bűnbánó Magdolnát 
ábrázolja. 

— Az új dunántúli ref. püspök. Mint isme-
retes, a dunántúli ref. püspöki méltóságra való 
szavazás azzal végződött, hogy két jelöltre, 
névszerint Antul Géza dr-ra és Czeglédy Sán-
dorra pótválasztást kellett elrendelni. A pót-
választás elől a püspökválasztás egyhangúsága 
érdekében Czeglédy Sándor visszalépett és így 
Antal Géza dr. lett a dunántúli ref. egyházkerü-
let püspöke. Az ú j református püspök, aki 
most 58 éves, Tatán született. A teológiát Pápán 
és Utrechtben hallgatta. 1888-ban a pápai ev. 
ref. főgimnáziumnak, majd tíz évvel utóbb az 
ottani teológiai főiskolának lett a tanára. 
1905-ben hosszabb ideig Amerikában időzött, 
ahol a magyarság helyzetét és a kivándorlás 
kérdését tanulmányozta. Mint a pápai főiskola 
tanára, Hollandiába ment tanulmányútra, itt 
megnősült, feleségül vévén Apsoonnar Eires 
utrechti lelkész költői lelkű leányát, aki ma Hol-
landia egyik legnagyobb írónője. Elsőnek ő 
ültette át hazája nyelvére Madách „Az ember-
tragédiája" művét. Antal Gézát, amidőn 
1910-ben visszatért Hollandiából, Pápa város 
nemzetgyűlési képviselővé választotta. Az ú j 
ref. püspök gazdag irodalmi múltra tekint 
vissza 

— Igazgató-tanítói cím. Az egri érsek Urbán 
Gábor szatmári püspökségi uradalmi igazgató 
tanítót tekintettel a tanítói pályán eddig kifej-
tett eredményes ós elismerésre méltó működé-
sére, az igazgató-tanítói címmel tüntette ki. 

— Üj igazgató. A tatárszentgyörgyi elemi 
iskolák a községesítéssel kapcsolatban egységes 
vezeté alá kerültek. Az ottani iskolaszék 
ugyanis a minap megtartott gyűlésen egyhangú 
határozattal a községben már csaknem 2 év-
tized óta működő Neumann Ede eddigi lelkes 
és hivatásszerető r. k. tanítót választotta igaz-
gatóvá. 

— Doktorrá avatott tanító. A nádudvari ál-
lami elemi iskola egyik tanítóját, Angyal Já-
nost jogi doktorrá avatta a debreceni gróf 
Tisza István-tudományegyetem. 

— Ötvenéves jubileum. A Szent Domonkos-
rendi nővérek vezetése alatt álló kőszegi róm. 
kath. elemi iskolai tanítónőképző félszázados 
fennállását 1924 október 26-án délelőtt 11 óra-
kor az intézet dísztermében ünnepli meg. 

— Ötvenkét évig volt óvónő. Szeptember 1-én 
vonult nyugalomba 52 évi kisdednevelői mű-
ködés után a szegedi jótékony nőegylet kiváló 
óvónője: özvegy Székely Gáborné. Ez alkalom-
mal meleg ünneplésben részesítették a Szeged-
ről leányához, Hajmáskérre távozó nagy-
asszonyt. Először özvegy Aigner Nándorné, a 
nőegylet elnöKnője búcsúzott tőle mély meg-
hatottsággal, ő nyújtot ta át részére a „Szegedi 
Kisdedóvó és Jótékony Nőegylet" művésziesen 
kiállított elismerő okiratát is. A kicsinyek cso-
port ja mondókák kíséretében virágcsokrokkal 
búcsúzott szeretett nevelőnénijétől. Szeless 
Ilona, a szegedi állami óvodák igazgatónője, 
üdvözlőbeszéd kíséretében egy gyönyörű fehér 
rózsacsokrot nyúj tot t át. Szeretet és mély ra-
gaszkodás nyilatkozott meg beszédében. Mele-
gen üdvözölte még a távozót Szegfűné Goptsa 
Róza a csongrádmegyei és Balga Zsuzsánna a 
csanádmegyei óvónők nevében. Ezek után az 
ünnepelt emelkedett szólásra. Meghatott sza-
vakkal köszönte meg az ünnepel te tést. Kifej -
tette beszédében, hogy ha valami érdemet szer-
zett életének munkásságával, azt annak lehet 
tulajdonítani, hogy kötelességét mindig telje-
sítette, hivatását, embertársait, hazáját szív-
ből szerette s át volt hatva attól a tudattól, hogy 
a magyar nemzet nevelésének alapvető munká-
já t végzi vele együtt a magyar óvónői kar min-
den tagja. 

— Kis Mózes ünneplése. A pesterzsébeti ál-
lami elemi iskolák és óvodák tanítótestülete 
1924 október 18-án nagyszabású hangversenyt 
rendez Kis Mózes igazgató nyugalombavonu-
lása alkalmából. A befolyó tiszta jövedelemből 
az ünnepelt tanítói közszereplésének megörö-
kítésére alapítványt tesznek az Eötvös-alap 
javára. 

— Október 6. napját , mely oly szomorú em-
lékű reánk nézve, ez évben is méltó kegyelet-
tel ünnepelték meg országszerte. Ezrek és ez-
rek fájó sóhajtása szállott a vértanúk városa 
felé, ahol a megdicsőülés fenséges és művészi 
emlék jelét éppen most készülnek megcsonkí 
tani. Az iskolákban a kultuszminiszter rende-
letére szünetelt a tanítás és mindenütt komoly 
hangulatú ünnepélyt tartva megemieKeztek a 
nemzeti gyász e napjáról. Budapesten gróf 
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Batthyány Lajos miniszterelnök vértanúsága 
helyén ezen a napon díszes koszorút helyeztek 
a nagy tragédia .jeltelenül maradt színterére. 

— Gyermekkönyvtárak. A székesfőváros tör-
vényhatóságának legutóbb megtartott ülése al-
kalmával az egyik bizottsági tag felpanaszolta, 
hogy a régi képviselőházban lévő gyermek-
könyvtárt két apró sötét szobába helyezték. 
Sürgette a megfelelőbb elhelyezést és azt kí-
vánta, hogy lehetőleg kerületenként gondos-
kodjanak ilyen könyvtárak felállításáról s ez-
zel kapcsolatban arról is, hogy idegennyelvű 
könnyű olvasmányokat is megfelelő számban 
bocsássanak a gyermekek rendelkezésére. Az 
alpolgármester megígérte, hogy igyekezni fog 
a gyermekkönyvtár elhelyezésére kedvezőbb 
megoldást találni. Maga is helyesnek t a r t j a 

minél több gyermekkönyvtár létesítését, mert 
tisztában van ezek fontosságával a nevelés 
eredményei szempontjából. A székesfőváros 
királyi tanfelügyelője szerint a gyermekkönyv-
táraknál a fősúlyt inkább az iskolai könyv- j 
tárakra kell fektetni, mert ez áll legközelebb a 
gyermekekhez. Ezek a könyvtárak sincsenek 
még rendben. Elsősorban ezt kell megcsinálni, 
mert a forradalmak és a kommün alatt meg-
lehetősen elpusztultak. Ez nagy költségekkel 
fog járni. De meg kell csinálni, mert gondos-
kodni kell a jövendő nemzedék számára meg-
felelő olvasmányról 

— A székesfővárosi iskolákban a tanítás reg-
gel 9 órakor kezdődik. Tekintettel azokra a 
nehézségekre, melyeket Budapesten a korai 
tanítási kezdet a téli hónapokban a szülőknek 
és iskolát látogató gyermekeiknek okoz, a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter lír kísérlet-
képen elrendelte, hogy a budapesti középisko-
lákban november 1-től március 31-ig a tanítás 
reggel 9 órakor kezdődjék. A szülők régi kí-
vánságát teljesítette a miniszter úr ez üdvös 
rendelet kibocsátása által. 

— Az ,1. Balatoni kongresszus". A dr. báró 
Wlassics Tibor ny. miniszteri tanáesos, orszá-
gos elnök vezetése alatt álló Balatoni Társaság 
által rendezett és f. évi szeptember 28-án tar-
tott veszprémi ,J. Balatoni kongresszus" szá-
mos más javaslat között a tanítóságot érdeklő 
és dr. Szabad Antal székesfővárosi kir. s. tan-
felügyelő által benyújtott következő határo-
zati javaslatokat is elfogadta: 1. Felkéri a 
kongresszus a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter urat, hívja fel a tanítóságot, hogy az 
iskolában és azon kívül ápolja a Balaton-kul-
tuszt. 2. Tegye lehetővé a miniszter úr, hogy 
az elemi, polgári, tanítóképző-intézeti olvasó-
könyvekbe több Balaton-tárgyú olvasmány vé-
tessék fel. 3. A Balaton körüli iskolák helyisé-
geiben a nyári szünidőben nyaraló tanítók díj-
mentesen helyeztessenek el. 4. A fürdőkön 
könyvtárak létesíttessenek és azok népművelés 
céljából télire a környék tanítóságának kölcsö-
nöztessenek ki. ' 

— Mennyibe kerül egy skatulya gyufa a kü-
lönböző államokban. Egy skatulya gyufa Bu-
dapesten 500, Bécsben 400, Berlinben 1100, Prá-
gában 600, Bukarestben 700, Konstantinápoly-
ban 700, Párizsban 400, Londonban 300 és New-
Yorkban 100 magyar papírkorona a zürichi 
magyar koronajegyzés alapján. Ebből a szürke 
kis statisztikából is következtetni lehet, hogy 
az egyes országokban milyen drága az élet. 

— A Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság f. é. 
október 30-án d. e. 'Áll órakor leplezi le a nagy 
író arcképét. Az ünnep a régi képviselőház 
nagytermében lesz. Az elnökség ezúton hívja 
fel a vidéki tanítóegyesületeket és testületeket, 
hogy az ünnepségen képviseltessék magukat. 
Erre az alkalomra a budapesti és pestvidéki 
kir. tanfelügyelőség a testületek képviselőinek 
az ünnepség idejére szünetet ad. A meghívókat 
most küldi szét az elnökség. 

— Olasz földről hazahoznak húsz hősi halottat. 
Az olasz kormánnyal létrejött egyezmény alap-
ján legközelebb húsz hősi halottunk földi ma-
radványait haza fogjuk szállítani. A koporsók 
október 20 és 25. között fognak a magyar ha-
tárra érkezni. Ügy a határon, mint Budapesten 
ünnepélyes fogadtatást rendeznek. 

— Keresztény Nő. Lapunk jelen számához 
mellékeltük a miniszter úr rendelete alapján 
a .,Keresztény Nő" című lapot, a Keresztény 
Misszió-Társaság hivatalos lapját. 

— Halálozás. Czintula Ferenc sződi (Pest m.) 
kántortanító f. évi szeptember 27-én elhúnyt. 

Egyesületi élet. 
A Pest-Pilis-Solt-Kiskúnvármegyei Általá-

nos Tanítóegyesület poinázi járásköre f. évi 
szeptember hó 20. napján tartotta meg évi köz-
gyűlését Pesthidegkúton az ófalusi m. kir. 
áll. elemi népiskolában. A közgyűlés délelőtt 
9 órakor ünnepélyes istenitisztelettel kezdő-
dött, melyen a németajkú tanulóifjúság ma-
gyar nyelven énekelt. Gyakorlati tanítás kö-
vetkezett, majd annak bírálata. Ennek végez-
tével a körülbelül 130 főből álló tanítóság áhí-
tattal énekelte a Himnuszt. Következett az el-
nöki megnyitó, melyet Stich Gyula járásköri 
elnök tartott, őszinte örömének ad kifejezést, 
hogy ily szép számmal üdvözölheti a kartár-
sakat. Üdvözli az újpesti kir. tanfelügyelőség 
képviseletében megjelent Tesléry Károly kir. 
tanfelügyelőt, továbbá a vármegyei tanító-
egylet elnökét, Ónody Gusztáv kir. tanfelügye-
lőt, dr. Nikelszky Zoltán népművelési t i tkárt 
és az egybegyűlt vendégeket. A közgyűlés táv-
irati lag üdvözölte gróf Klebelsberg Kunó val-
lás- és közoktatásügyi minisztert, dr. Szűcs 
Is tván és dr. Pogány Frigyes miniszteri taná-
csosokat, mint a tanítóság lelkes pártfogóit és 
Kehrer Károly szabadságon levő kir. tanfel-
ügyelőt, mint szeretett főnököt. 

Majd következik Schleehta Károly pest-
hidegkúti áll. isk. igazgató felolvasása, az 1921. 
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évi XXX. t.-c. ismertetéséről, melynek kereté-
ben az iskoláztatási törvény gyakorlati alkal-
mazására vonatkozó, megbeszélésre érdemes 
újításokat, illetve módosításokat sorolt fel. 

S oly mos János solymári áll. igazgató, az 
if júsági egyesületekről és énekkarok szervezé-
séről tartott érdekes felolvasást, melyet a Nép-
tanítók Lapjában való közlés végett a központi 
elnök beküldeni ajánlott. 

Dr. Nikelszky Zoltán népművelési t i tkár sza-
bad előadást tartott az iskolánkívüli népműve-
lésről. 

Majd a pénztárnok megteszi évi jelentését, 
mely után őt a közgyűlés felmenti. 

Következik a tisztújítás, mely után a jövő 
évi közgyűlés helyéül Pomáz községet jelölik. 

A közgyűlés a Szózat eléneklésével befejező-
dött. •>• 

Hősök emlékszobrának leleplezése. Szeptem-
ber 13-án leplezték le Tés községben a 42, 
hősi halált halt tési katona emlékszobrát. — 
Szeptember 12-én bérmált Tés községben dr. 
Rott Nándor veszprémi megyéspüspök úr. Ez 
alkalommal délután két órakor kezdődött az 
ünnepély. A róm. kath. iskolából indult ki a 
menet. A fehérruhás leányokat Bálás Paula 
tanítónő vezette, utána jöttek az iskolásfiúk. A 
levente-egyesületet Bogáti János tanító, a vi-
lágháborúban résztvett katonákat vitéz Molnár 
László, a dalárdát Ormosy Alfréd tanító, kar-
mester vezette. A virágokkal felékesített szo-
bor előtt Tés község népe jelen volt. A dalárda 
a Himnuszt énekelte, utána Nemes Dénes espe-
res mondott lelkesítő beszédet és megnyitotta 
az ünnepélyt, majd Görög Ernő ev. lelkész és 
író lépett a szobor elé és magas szárnyalású 
beszédben emlékezett meg az elesettekről. Be-
széde alatt szem szárazon nem maradt. Utána 
a dalárda a „Nem, nem, soha!" című darabot 
énekelte. Az ének után Bogáti János tanító em-
lékezett meg a szoborról, mely a hősök temető-
jét jelképezi. Majd három fehérruhás leány ko-
szorút helyezett a hősök szobrára. Schekk Ka-
tica gyönyörű versben emlékezett meg az el-
esettekről, mely verset ez alkalomra Bálás 
Paula tanítónő írta. Utána a hadügyminiszté-
r ium kiküldötte beszélt, majd a bíró átvette 
a szobrot gondozás végett. P]zután a testületek, 
hatóságok helyeztek koszorút a szoborra. Majd 
a Szózat eléneklése után az ünnepély véget ért. 
Bálás Paula tanítónő ez alkalomra egy öt méter 
hosszú, gyönyörű virágokkal Ízlésesen díszített 
táblát készített: „Tési hősök! Köztünk él emlék-
tek! ' című, virágból kirakott felirattal. Az ün-
nepélyen a megyéspüspök úron és kíséretén kí-
vül résztvett Gubicza Ferenc országgyűlési kép-
viselő, Huszár Gyulia főszolgabíró, a hadügy-
minisztérium, a vitézi szék kiküldötte és még 
sokan. 

A Tolnavármegyei Általános Tanítóegyesület 
f. évi közgyűlését október 2-án tar tot ta meg 
Bonyhádon, melyre a vármegyei tanítóság 160 
tag ja vonult fel. Megjelentek a gyűlésen dr. 
Berze Nagy János baranyamegyei, Bárdos 
Ádám tolnamegyei vezető kir. tanfelügyelők, 

dr. Hagymássy Zoltán főszolgabíró, dr. Jozgics 
Jáncs prépost, Genezich Tivadar ev. esperes, a 
Tanítók Országos Szövetségét Csorba Ödön 
t i tkár képviselte. A Himnusz hangjai után 
Horváth Ignác egyleti elnök üdvözölte a meg-
jelenteket s elnöki megnyitójában visszapillan-
tást vetett a tanítóság lefolyt évi küzdelmeire 
s midőn megállapította, hogy nem végeztünk 
meddő munkát, további kitartó küzdelemre buz-
dította a tanítóságot, jelezvén, hogy az össze-
omlás romjai még nincsenek teljesen eltaka-
rítva. Indítványára jegyzőkönyvi elismerést 
szavazott a közgyűlés gróf Klebelsberg Kunó 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ú rnak , 
úgyszintén Rákos István, Öveges Kálmán, 
Dobó Sándor és Klug Lajos tanítóvezéreknek, 
akik fáradságot nem kímélve buzgólkodtak a 
tanítóság érdekeit előmozdítani. Csorba Ödön, 
az Országos Szövetség t i tkára tolmácsolta 
ezután a központi vezetőség üdvözletét. Pár-
tos Ferenc dombóvári áll. isk. igazgató bú-
csúztatta! el dr. Berze Nagy János kir. tan-
felügyelőt, aki öt éven keresztül vezette 
Tolna vármegye népoktatásügyét, s ez idő 
ala t t — habár pontos kötelességteljesítést kí-
vánt tőlünk — mindenkor jóakarója volt a 
tanítóságnak. Dr. Berze Nagy János válaszá-
ban meghatottan mondott köszönetet. Schlen-
ker Mihály bonyhádi róm. kath. igazgató-
tanító mutat ta be a közgyűlésnek Bárdos 
Ádámot, Tolna vármegye ú j kir. tanfelügye-
lőjét, üdvözölvén őt, mint iskolatársát is, akit 
jó híre megelőzött. Bárdos Ádám kir. tanfel-
ügyelő válaszában megköszönve a szeretetnek 
eme nem várt őszinte megnyilatkozását, ezen 
két szóba: „Isten és Haza" foglalta össze pro-
grammját . Bugalla Béla domlfóvári áll. tanító 
„Az ének módszeres tanítása az elemi népis-
kolában" címen nagy figyelemmel hallgatott 
előadást tartott. Bugalla Béla szép és figyel-
met lekötő előadásáért jegyzőköny\i köszö-
netben részesült. Reitzi Péter egyleti pénztá-
ros jelentésével kapcsolatban a közgyűlés az 
1925. évre az évi tagdíjat 15.000 K-ban álla-
pította meg. Az indítványok során elfogadta-
tott Károlyi Károly áll. isk. igazgató ama in-
dítványa, hogy a „Dombóvári Hírlap", — mely 
a közel jövőben a „Dunántiíli Közélet" címet 
veszi fel, — a Tolnavármegyei Általános Ta-
nítóegylet hivatalos lapjául ismertessék el. A 
lap állandó tanügyi rovata közölni fogja az 
egylet ós járáskörök vezetőinek felhívásait, 
értesítéseit, tanügyi cikkek közlésével pedig 
felszínen tar t ja a napirenden levő tanügyi 
kérdéseket. 

A közgyűlés elfogadta Scherer János váral ja i 
ev. tanító két indítványát is, melyek szerint 
1. a vármegyei közigazgatási bizottság tegyen 
lépéseket, hogy a gazdasági ismétlő iskolai ta-
nítók 40—50 koronás évi tiszteletdíja arany-
korona értékben mondassék ki; 2. a tolnavár-
megyei törzskönyvvezető tanítók illetménye a 
tanulónkint évi V« kg búzajárandóság helyett 
a község lakossága számarányához mért olyan 
aranykorona értékű tiszteletdíjban állapíttas-
sák meg, mint az Pest vármegyében már ér-
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vényben van. Pápay Sarolta bátaszéki községi 
tanítónő lelkesedéssel szavalta el Petőfi S. „A 
nemzetgyűléshez" című költeményét, melyért 
bőséges tapsot aratott. Az elnök zárószavai u tán 
a „Magyar Hiszekegy" gyönyörű akkordjai 
zárták be a szépen sikerült közgyűlést (K. K.) 

Jubileumi tanítógyűlés Szombathelyen. A 
Szombathely-egyházmegyei róm. kath. tanító-
egyesület szeptember 18-án tartot ta a szombat-
helyi kultúrház nagytermében közgyűlését és 
egyúttal 40 éves jubiláris közgyűlését. A gyű-
lésen nemcsak az egyházmegye, de a szomszéd 
vármegyék tanítói is igen nagy számban je-
lentek meg. Megjelent a díszgyűlésen gróf Mi-
kes János megyéspüspök, dr. Boda János pre-
látus-kanonok, egyházmegyei főtanfelügyelő, a 
káptalan tagjai, Dezső Lipót kir. tanfelügyelő, 
dr. Ujváry Ede polgármester-helyettes a vá-
ros képviseletében, Öveges Kálmán országos 
elnök, Kocsán Károly főtitkár stb., stb. A pá-
pai himnusz eléneklése után Finta Sándor 
gyönyörű beszédben vázolta az egyesület negy-
venéves történetét. Utána Mikes János gróf 
megyéspüspök beszélt, hangsúlyozva a taní tó 
katholikus hitéletének szükségét. Finta Sán-
dor köszönetet mondva a tartalmas beszédért, 
meleg szavakkal emlékezett meg dr. Boda Já -
nos egyházmegyei főtanfelügyelő érdemeiről, 
aki megköszönve azt, szerényen hárí tot ta el 
magától az elismerést. Finta Sándor ezután 
üdvözölve a megjelenteket, Tóth József dr. a 
székeskáptalan, Ujváry Ede dr. h. polgármes-
ter a város, Dezső Lipót tenfelügyelő a vas-
n egyei tanítóság nevében üdvözölte a jubiláló 
egyesületet. Az üdvözlések után Öveges Kál-
mán „A katholikus tanítóság egységes mun-
kája" címen tar tot t előadást, hangsúlyozva az 
egységes katholikus tanítói tábor és katholikus 
pedagógia szükségét, bizonyítékul, hogy a 
katholikus tanítóság a tanügy munkálásában 
első helyen áll. Kocsán Károly „A népkultúra 
csődjé"-ről tar tot t előadást. Ismertette a nép-
kultúra mai állapotát, s azokat a gátló okokat, 
amelyek elhárításával a régi nivó visszaállít-
ható volna. Finta Sándor elnöki beszámolója 
után Horváth János igazgató a katholikus ta-
nítók és kántortanítók sérelmeit ismertette, 
különösen amelyek a fizetések egységesítésénél 
fordultak elő. A sérelmek állandó napirenden-
tar tása érdekében tett javaslatát a közgyűlés 
egyhangúlag magáévá tette azzal, hogy a sé-
relmek orvoslása érdekében az Országos Szö-
vetség haladéktalanul intézkedjék. Az elnök-
választás során a közgyűlés nagy lelkesedéssel 
egyhangúlag Finta Sándort választotta meg 
elnöknek, aki meghatva tett ígéretet, hogy 
mindenkor a katholikus tanügy és tanítóság 
érdekében fog dolgozni. A nagysikerű közgyű-
lés a Himnusz éneklésével végződött, amely 
után 250 terítékes bankett volt a Sabariában. 

A Nógrád-Honti Általános Tanítóegyesület 
f. évi szeptember 18-án ünnepelte 50 éves fenn-
állásának jubileumát. A vallás- és közoktatás-
ügyi minisztert dr. Nagy Zsigmond miniszteri 
osztálytanácsos képviselte. Jelen volt az ünne-

pélyen Rákos István kir. tanácsos, a Magyar 
Tanítóegyesületek Országos Szövetségének el-
nöke, dr. Visnovszky Rezső kir. tanfelügyelő, 
dr. Pályi Pál vármegyei főjegyző, több hatóság 
és egyesület küldöttsége, valamint a vármegye 
tanítósága csaknem teljes számban. A jubi-
leumi gyűlésen Stampay Miklós elnökölt. Igen 
sokan üdvözölték a közgyűlésen a szép múltú 
egyesületet. 

Este a vármegyeház nagytermében tartott 
hangversennyel és táncmulatsággal végződött 
az ünnepség. 

Irodalom. 
Harmatos virágok. Köszöntő versek. írta: 

Finta Sándor. Ez a kis köszöntőkönyv születés-
napra, névnapra, újévre és különféle alkalmak-
ra í r t versecskéket tartalmaz. Ezek a kedves 
tartalmú, csengő-bongó költemények nem a 
tetszetős szavak erőszakolt halmozásai, hanem 
a gyermek lelkivilágához közelálló érzések hű 
kifejezői, melyek a megfelelő alkalommal fel-
használva, feltétlenül hatást is keltenek. A 32 
oldalas könyvecske 10.000 koronáért Szombat-
helyen, a „Nemzedékek" kiadóhivatalában ren-
delhető meg. 

Ferenczi István, áll. tanítóképzői gyak. isk. 
t anár : Óratervek a játékos svédtorna tanításá-
hoz. Az elemi iskola első két osztályának torna-
taní tását szolgálja az a kis könyvecske, ame-
lyik a fenti címmel most jelent meg Nyíregy-
házán. A szerző ötletesen oldja meg a kezdő-
fokú tornatanítást azzal, hogy egy-egy gondo-
latkör alá csoportosít sok-sok utánzómozgást, 
melyeket versikék és mesék cselekményeiből 
sorakoztat egymás mellé a svédtorna követel-
ményei szerint. A művecske kis alakban je-
lent meg, s az a 29 óraterv, melyet tartalmaz, 
megkönnyíti a tanító helyzetét nemcsak tan-
menetszerű beosztásával, hanem azért is, mert 
gyakorlati tornaterem nélkül télen a tanterem-
ben is végezhetők. Megrendelhető a szerzőnél 
Nyíregyházán, Rákóczi-út 27/b. sz. alatt. 

Tanítók tanácsadója. 
A tanítók nyugdíjjogosultságára 

vonatkozó újabb szabályok 
ismertetése. 

( H á r o m közlemény.) 

I. 
Lapunk legutóbbi 33—34. számában közzé-

tettük a m. kir. kormánynak 1924. évi 7000. éa 
700L M. E sz. rendeleteit, amelyekkel az oktató-
személyzet nyugdíjügye újabb rendezést nyert. 

Régi és, valljuk be, indokolt óhaja volt a ta-
nítóságnak, hogy a maguk és hátramaradottaik 
nyugellátásáról méltányosabb és modernebb 
szellemben történjék gondoskodás, hogy nyűg-



-37—38. szám. Néptanítók Lapja 29 

díjszabályzatukban ugyanazok az elvek érvé- ; 
nyesüljenek, mint amilyenek a többi állami al- j 
kalmazottak nyugdíjtörvényében vannak ki-
fejezve. 

A magyar tanítóság nyugdíjintézményének j 
a lapjá t az 1777. évben kiadott Ratio educationis ; 
publicae című kormányrendelet vetette meg. ' 
Ez a rendelkezés azonban nem terjedt ki a ta- : 
nítóság egyetemére. A tanítók jórészének to- ! 
vábbra is az alkalmazóik adtak — ha adtak — j 
végellátáist. Csak jó sokára— az 1875. évben — j 
történt meg az első és az egész országra szóló j 
intézkedés, amely kivétel nélkül minden ta- j 
nítónak nyugdíjra való igényét elismerte. Ek-
kor alapították meg az Orsz. tanítói nyugdíj-
és gyámintézetet, amelynek jogviszonyait az 
1875. évi XXXII . t.-c. szabályozta. Ha elgondol-
juk, hogy ez a törvénycikk nagyobbára elavult 
rendelkezéseivel mindmáig érvényben állott — 
mert az 1891. évi XLIII . t.-cikkel osak igen kis j 
része módosult —, válik csak érthetővé a m. kir. ; 
kormány rendeletének óriási jelentősége. 

Az őszinte hála érzésének kell áthatni minden ; 
tanítónak lelkét, mert kívánsága teljesült. Az 1 
ú j nyugdíjszabályrendeletek alapján ugyanis ) 
az Orsz. tanítói nyugdíj- és gyámintézet meg-
szűnt és ezentúl állami és nem állami tanító 
nyugdíjjogosultságáról egyaránt a többi állami 
tisztviselővel azonos módon történik gondosko-
dás. Ámbár az ú j szabályok értelmében közvet-
lenül az állami nyugdíjtörvény (az 1912. évi 
XLV. t.-c.) rendelkezése alá csak az állami és 
a kormány kezelése alatt álló közalapokból vagy 
közalapítványokból fenntartott tanintézeteknél 
alkalmazott tanítók (tanítónők, óvónők) kerül-
tek, a nem állami (községi, felekezeti és magán-
iskolai) tanerők sem részesülnek mostohább el-
bírálásban, mert róluk viszont a „Nem állami 
tanszemélyzet országos nyugdíjintézete" fog 
gondoskodni az államiakéval azonos módon. 

Ügy véljük, hasznára leszünk az ügynek, ha 
ezt az utóbb jelzett intézményt illetékes helyen 
nyert információnk alapján közelebbről ismer-
tet jük. Az állami (és a kormány kezelése alatt 
álló alapok által fenntartott iskoláknál mű-
ködő) tanítók nyugdíj kérdéseihez ugyanis sok 
hozzászólni valónk nincs, mert rá juk , amint je-
leztük, immár az állami nyugdíjtörvény az 
irányadó. Fizetik épp úgy, mint a többi állami 
tisztviselők, a havi 1/4%-os nyugdíjjárulékot, 
amelyet a számfejtőségbe hivatalból kötelesek j 
illetményeikből levonni. Minthogy ennek a | 
•yugdíjtörvénynek sarkalatos alapelve az, ; 
hogy nyugdíjjogosultságot az állással szer- I 
aünk (föltéve, hogy az állás nyugdíjjogosultság-
fa l van egybekötve) és nem a nyugdíjjárulék 
megfizetésével, az állami tanítónak tényleges 
szolgálata tartama alatt a nyugdíjjogosultsága 
kérdéseivel a hatóság nem foglalkozik. Csak ha 
nyugdíjba megy, vagy hátramaradottainak el- i 
látásáról lesz szó, akkor fog a minisztérium a ' 

beadott és kellően felszerelt kérvénye alapján 
a nyugdíjigényére nézve határozni. Teljesen 
fölösleges tehát, hogy az állami tanítók szolgá-
lat közben a nyugdíjjogosultságok kérdéseiben 
beadvánnyal forduljanak a minisztériumhoz. 
Még azoknak sem kell kérvényezni, akiknek a 
megszűnt onsz. tanítói nyugdíjintézettel szem-
ben még rendezetlen ügyeik volnának. 

Ugyanez áll egyébként a nem állami tanítókra 
nézve is, azzal a különbséggel, hogy ők az elő-
ír t nyugdíjjárulékot az iskolafenntartónak tar-
toznak megfizetni. És ezzel rátérhetünk a „Nem 
állami tanszemélyzet orsz. nyugdíjintézete" 
nyugdíjszabályzatának és igazgatásának ismer-
tetésére. 

Előrebocsájtjuk, hogy a 7001/924. M. E. sz. 
rendeletnek egynémely határozmánya, — amely 
rendelet a lapján ez az Országos nyugdíjintézet 
létesült, — a ma érvényben álló állami nyugdíj-
szabályokat (Lásd 5100/924. M. E. sz. rendeletet) 
nem fedi. Sietünk azonban megnyugtatni a nem 
állami tanítóságot, hogy ez tisztán csak tör-
vénytechnikai körülményekre vezethető vissza. 
A jogfolytonosság biztosítása érdekében 
ugyanis gondoskodni kellett az 1923. évi július 
hó 1-től 1924. évi június hó 30-ig terjedő időre 
érvényes jogszabályok megalkotásáról is. Ügy 
hogy a kérdésessé tehető határozmányok volta-
képen az állami nyugdíjszabályok 1923/24. évi 
állapotának felelnek meg. Módosításuk azon-
ban a legrövidebb időin belül meg fog történni, 
és pedig természetszerűleg az 1924. évi július hó , 
1-jei visszamenőleges hatállyal.. 

A „Nem állami tanszemélyzet orsz. nyugdíj-
intézete" tulajdonképen nem újonnan alapított 
intézmény. Az történt csupán, hogy a régi Orsz. 
tanítói nyugdíj- és gyámintézet megszűnésével 
gondoskodni kellett a kötelékébe tartozott tan-
erők sorsáról. A kérdést akkép oldották meg, 
hogy az állami tanítókat (tanítónőket, óvónő-
ket) az állami nyugdíjtörvény alá helyezték, a 
nem államiakat pedig az 1894. évben alapított 
Országos tanár i nyugdíjintézetbe vették fel, 
amely intézet a megváltozott viszonyoknak 
megfelelően a fenti ú j címet kapta. 

A nyugdíjintézetet a törvény értelmében a 
•állás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 
alapként kezeli. Ügyeinek intézését a miniszter 
rendeletéből ezidőszerint a minisztérium IX. 
ügyosztálya lá t ja el. Fontos ügyekben a minisz-
ter által kinevezett központi nyugdíjbizottság 
határoz, határozatai azonban csak akkor vál-
nak jogerősekké, ha azokat a miniszter jóvá-
hagyja. A bizottság tagjai sorában a tanító-
ság képviselője is helyet foglal. A nyugdíjin-
tézet a tagjainak hátramaradt szülőtlen árvái 
részére Kecskeméten árvaházat is tar t fön* 
240 férőhelyei. Ha van üres hely, félárvát is fel-
vesznek. 

A nem állami tanszemélyzet orsz. nyugdíj-
intézetének tag ja i sorába tartoznak az összes 

Igazgató: 
Dr. Révész Margit 
TELEFON 137-84. 
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nem állami és nem a kormány kezelése alatt 
álló közalapokból és közalapítványokból, tehát 
a hitfelekezetek, törvényhatóságok, a községek, 
a társulatok és a magánosok által fenntartot t 
összes nyilvános jellegű fő-, közép- és alsófokú 
tanintézetekben, továbbá a népiskolai (óvodai) 
oktatással egybekötött emberbaráti intézetek-
ben (szeretetházakban, árvaházakban) alkal-
mazott és törvényes kellékekkel bíró oktató-
személyzet (tanárok, tanítók, óvók stb.), fel-
téve, hogy inem (tagjai valamilyen szerzetes-
rendnek, vagy nem viselnek olyan egyházi ja-
vadalma* tisztséget, amely u tán nyugdíjjogo-
sultságuk más forrásból biztosítva volna. A 
nyugdíjintézet kötelékébe tartoznak továbbá a 
nem állami gyógpedagógiai intézeteknél, a 
felső nép- és polgári iskoláknál és a közép- és 
felsőfokú tanintézeteknél alkalmazott altisz-
tek és szolgák. Nem tartoznak ellenben a nyug-
díjintézet kötelékébe azon tanintézetek alkal-
mazottai, amely tanintézetek a megszűnt Orsz. 
tanítói nyugdíj- és gyámalap, vagy az Orsz. 
tanári nyugdíjintézettel szemben a kötelező 
tagság alól kifejezetten felmentést kaptak. 
(Ilyenek pl. Budapest székesfőváros iskolái, 
ahol a város maga gondoskodik a nyugdíjak-
ról. Üjabb felmentés azonban nem adható. 

Ilyformán tehát a nyugdíjintézeti tagság kö-
telező és egyúttal automatikus. Kötelező, mert 
nem függ az egyének tetszésétől, automatikus, 
mert mihelyest az alkalmazott a szükséges kel-
lékeknek birtokába jut, taggá válik minden kü-
lön kérelem, vagy okmányok bemutatása nél-
kül. 

Melyek mármost azok a törvényes kellékek? 
Erre a kérdésre közvetett alakban fogjuk meg-
adni a választ olyformán, hogy közöljük, hogy 
a szabályok értelmében mily szolgálatot lehet a 
nyugdíjba beszámítani. Beszámítható az a 
szabályszerű szolgálat, amelyet az alkalmazott 
szabályszerű megválasztás vagy kinevezés 
alapján, rendszeresített üres álláson (tehát nean 
mint valakinek a helyettese), végleges vagy 
ideiglenes rendes (segéd-) tanítói (óvónői) mi-
nőségben, az álláshoz kötött szabályszerű kép-
zettség birtokában eltölt. Nem számítható be a 
helyettes megbízott, óraadói és egyéb ilyen 
minőségben eltöltött szolgálat. (Osak a középis-
kolai tanároknál lehet a helyettesi minőségben 
eltöltött szolgálatott beszámítani, mert ez volta-
kép rendes ideiglenes szolgálat.) A szolgálat be-
számíthatóságának másik feltétele az, hogy 
folytonos legyen. Mert a két szolgálat közé eső 
és 30 napnál nagyobb megszakítás, bármi ok-
ból is történjék az, az előző szolgálatnak el-
vesztését vonja maga után, kivéve, ha ez a 
megszakítás igazoltnak minősül. Igazolt a meg-
szakítás, ha az alkalmazott a megszakítás ideje 
alatt nyugdíjat élvezett, vagy ha nyugdíjigé-
nyét újabb alkalmaztatás esetére a miniszter 
fönntartotta. A nyugdíjigény fenntartását kü-
lön kérni kell és igazolni a lemondás okát. 
Egyébként a nyugdíjigény fenntartását csak 
annak ismerik el, aki, mondjuk, azért mond le 
állásáról, hogy felsőbb tanulmányokat folytat-
hasson, vagy tőle nem függő kényszerítő kö-

rülmények hatása alatt volt kénytelen állását 
elhagyni stb. 

Külön fel kell azonban hívni a figyelmet 
arra, hogy az líj szabályok a megszakításra és 
a helyettesi szolgálatra nézve a régi tanítói 
nyugdíjtörvénnyel (lásd 1875. évi X X X I I . t.-c. 
8. §-a) szemben szigorúbb rendelkezést tartal-
maznak. Önként értetődik, hogy az ú j szabályok 
ebben a vonatkozásban nem nyernek alkalma-
zást az 1923. évi július hó 1-je előtti esetekre. 
Nem számít be az állásától elmozdított tanító-
nak a fegyelmi ítélet előtt eltöltött szolgálata 
és az az idő, mely alat t az alkalmazott fegyelmi 
úton állásától fel volt függesztve, hacsak a fel-
mentő ítélet alapján teljes illetményei erre az 
időre utólag ki nem adattak, továbbá a rendel-
kezési állapotban vagy a folytatólagos szabad-
ságon eltöltött időnek egy évet meghaladó 
része és a 18-ik életkor betöltése előtti szolgá-
lati idő. Ezek a rendelkezések különöskép az 
oktatószemélyzetre vonatkoznak. Ámbár az 
altiszteknél ós szolgáknál is nagyobbára azo-
nos elvek alkalmaztatnak, náluk az a szempont 
is fontos, hogy a hasonló állami tanintézet ha-
sonló állása nyugdíjképes-e? Az altiszteknél és 
szolgáknál az 1923. évi július hó 1. előtti szol-
gálat nem számítható be. 

Mármost kinek van- igénye állandó nyug-
díjra és kinek végkielégítésre? Annak a nyug-
díjintézeti tagnak, aki nyugdíjazása idejében 
végleges minőségben van alkalmazva, vagy 
ideiglenes minőségben, de közvetlenül megelő-
zőleg végleges volt, ha legalább 9 évi, 6 havi 
és 1 napi beszámítható szolgálattal bír, állandó 
nyugdí j ra van igénye. Ennél kevesebb szolgá-
lati idővel rendelkezőnek csak végkielégítés 
jár. Ügy a nyugdíjazáshoz, mint a végkielégí-
téshez azonban jogalap is kell. 

Mi alapon kérheti valaki a nyugdíjazását 
vagy végkielégítését? 

1. Azon az alapon, hogy betöltötte a 60. élet-
évét, vagy 

2. hogy betöltötte a köteles szolgálati idejét 
(tanítókra nézve 40 esztendő), vagy 

3. hogy munkaképtelen, vagy 
4. hogy az 1923. évi XXXV. t.-c. alapján a 

„B"-listára került, vagy 
5. hogy állását tőle nem függő körülmények 

miat t elvesztette és 3 év óta beigazoltan nem 
tudott újabb álláshoz jutni. 

Tehát ha valaki lemond az állásáról, mert 
pl. férjhez megy, e címen nem kaphat ellátást 
stb. 

Az 1. és 2. alatti esetekben a végellátás csak 
a tanév befejezésével történhetik meg, a 3. alatti 
esetben tanévközben csak akkor, ha a nyuga-
lombahelyezés sürgősségét kimondották. 

A tanítót akarata ellenére is lehet nyugdí-
jazni (végkielégíteni). A kény szernyugdíjazás 
esetében egy külön kiküldött vegyes bizottság 
javaslatára a miniszter dönt. 

Mi jár nyugdíj címén a tanítónak? A nyug-
dí j megoszlása két tényezőtől függ. A beszá-
mítható szolgálati időtől és a tényleges szolgá-
latban legutoljára élvezett fizetéstől. A fizetésre 
nézve mindig az az irányadó, hogy egy hasonló 
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állami tanító, hasonló szolgálati idővel, mily j 
fizetésre jogosult, feltéve természetesen, hogy ; 
a tanító ezt az illetményt a tényleges szolgálat-
ban valóban élvezte is. Fizetés alatt mindig 
csak a törzsfizetést szabad érteni, tehát a pót-
lékok (igazgatói díj istb.) nem számítanak. A 
szolgálati idő az előzményekben közöltek sze-
rint alakul. Aki a háborúban tényleges katonai 
szolgálatot is teljesített és polgári szolgálata a 
9 év, 6 hó és 1 napot meghaladja, annak még i 
az ú. n. „hadi év hozzászámítására" iis igénye 
yan. Ennél minden háborús év kettőnek szá-
mít, ha abban a polgári évben: 

1. legalább 3 hónapot töltött bárminemű (te-
hát nemcsak arcvonalbeli) tényleges katonai 
szolgálatban, vagy 

2. egy ütközetben vett részt, vagy 
3. megsebesült, vagy 
4. három hónapot hadifogságban töltött, föl-

téve, hogy a fogságba esésének körülményei 
és a fogságban tanúsított viselkedése igazolt. 

Háborús évek az 1914—1919. évek, a hadifog-
ságban voltakra nézve pedig az 1914—1922. 
évek. (A hadi évek mikénti igazolására nézve 
majd később.) 

A tanítói szolgálathoz ezenkívül hozzászámít-
ják a viszonosság alapján azt a szolgálatot is, 
amelyet az érdekelt az állami szolgálat más 
ágazatában, a törvényhatóságoknál, a közsé-
geknél stb. mint hivatalnok, díjnok, katona stb. 
eltöltött, feltéve, hogy ez a szolgálat a reá ja 
érvényes jogszabályok értelmében beszámításra 
alkalmas, feltéve, hogy a különböző szolgála-
tok között 30 napnál nagyobb megszakítás 
nincs. Vagyis beszámít mindaz a szolgálat, 
amelyet összefoglalóan „közszolgálatnak" szo-
kás mondani. 

Minthogy ezekben a kérdésekben számos 
megkeresés érkezik a szerkesztőségünkbe, cél-
szerűnek lát juk a helyzetet példával megvilá-
gítani. Egy, a szolgálatbalépése előtt 18 éves 
korát már betöltött és szabályszerű képzettség-
gel bíró tanító 1918. évi december hó 18-a óta 
teljesít szabályszerű megválasztás vagy kineve-
zés alapján folytonos és rendes tanítói szolgá-
latot (5 év, 10 hó, 13 nap). Ezt megelőzőleg 
1914. évi augusztus hó 1-től 1918. évi november 
hó 19-ig (tehát a háború alatt) katona (4 év, 
3 hó, 18 nap) és ezt megelőzően a vármegyénél 
1912. évi március hó 1-től 1914. évi június hó 
végéig mint fogadalmat tett napidíjas volt 
(2 év, 4 hó). Ha a katonai szolgálat a katonai 
nyugdíjtörvények szerint beszámításra alkal-
mas, akkor 1924. évi november hó 1-én beszá-
mítható szolgálati ideje 12 év, 6 hó, 1 napot tesz 
ki, amelyhez hozzá kell számítani 5 évet (a hadi 
évek kétszeresen számítanak), összesen 17 év, 
6 hó, 1 nap, kiegészítve 18 esztendő. Ha azon-
ban tegyük fel, a tanítói és a katonai szolgá-
lata között 30 napnál nagyobb megszakítás 
mutatkoznék, úgy beszámítható szolgálata csak 
5 évet, 10 hónapot és 13 napot tenne ki. 

A nyugdíj összege a tanítónál 10 szolgálati 
év után a beszámítható fizetés 40%-a azon felül 
minden év után 2%. A szanálási törvény alap-
ján azonban a nyugdíjakat csökkentették, és 

pedig akkép, hogy a 15 évnél kevesebb szolgá-
lati idővel rendelkezők a fentinél 40%-kai kap-
nap kevesebbet (pl. 14 évi, 6 havi, — napi szol-
gálat = 1 4 év = 48%, csökkentve 28-80%ra), a 
30-an aluliak 15%, a 35-ön aluliak 10%, a 40-en 
aluliak 5%-kal és csak a 40 vagy több beszá-
mítható szolgálati évvel rendelkezők kapják 
továbbra is a teljes 100%-ot. 

A nyugdíj mellett még családi pótlék (az arra 
igényjogosultnak) és lakáspénz is jár . Egyéb 
pótlékokra nincs igénye. Nyugdíjasnak mindig 
az úgynevezett kisebb lakáspénz jár . 

(Legközelebbi számunkban folytatjuk.) 

Suba József, Érlc. Az egyes fizetési osztályok keretén 
belül az előlépés a magasabb fizetési fokozatba a közvet-
lenül alacsonyabb fizetési fokozatban tö l tö t t 3 év után 
történik. — „Tudatlan." A IX. fizetési osztály 1. foko-
zatába tartozik. Havi 120 aranykorona fizetés illeti meg. 

Jóhiszeműen felvett illetmény. A m kir. ha-
tásköri bíróság 1924 április 7-én 1923. Hb. 70. 
szám alat t kimondotta, hogy a közigazgatási 
bíróság hatáskörébe tartozik annak a kérdés-
nek elbírálása: köteles-e az állami alkalmazott, 
illetőleg annak az özvegye az 1923. évi IV. t.-
cikken alapuló fizetés és az annak természeté-
vel bíró egyéb illetmények fejében az esedékes-
ség előtt jóhiszeműen felvett összeget az állam-
kincstárnak megtéríteni. 

Nyugdíjasok, özvegyek, árvák igazolásai. A 
nyugdíjasok, özvegyek és árvák egészségi álla-
potát igazolni nem szükséges, tehát orvosi bizo-
nyítványt nem kell beküldeniök a számfejtést 
teljesítő számvevőséghez. 

A szolgálatból elbocsátottak nyugdíja. A m. 
kir. hatásköri bíróság 1924. május 12-én 1922. 
Hb. 42. szám alatt kimondotta, hogy az állami 
alkalmazott nyugdíjigényének megállapítása 
iránti kérdésnek az elbírálása abban az eset-
ben is a közigazgatási bíróság hatáskörébe 
tartozik, ha az alkalmazottat az 1920. évi XIV. 
t.-c. 4. §-a alapján, vagyis 1918. évi okt. 31-től 
1920. évi jún. 27-ig terjedő időben tanúsított 
hazafiatlan, társadalomellenes vagy a közer-
kölcsbe ütköző magatartás miatt bocsátották cl 
az állami szolgálatból. 

Hivatalos rész. 
RENDELETEK. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
53.877/1924. III. a. számú rendelete. 

Jegyzéke azon filmeknek, amelyek a tanulóifjú-
ság részére tartott mozgóképelőadásokra külö-

nösen alkalmasak. 
1. Bilincsbe vert folyam. 5 felv. 2606 méter. 

Forgalomba hozta az Orion filmgyár és filmfor-
galmi r.-t. Budapest, VIII , Eökk Szilárd-u. 12. 

2. A piszkos körmök a legveszedelmesebb 
mikrobák fészkei. 1 felv. 125 méter. Forgalomba 
hozta: Pathé Consortium Cinema. IV, Ferenc 
József-rakpart 26. 

3. Hogyan terjednek a ragályos betegségekf 
1 felv. 157 méter. Forgalomba hozta: ugyanaz. 
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4. Az erdő mesevilága. 1 felv. 371 méter. 
Forgalomba hozta: Ister filmkeresk. és köl-
esönző vállalat. VII , Munkás-u. 14. 

5. Jiu-Jitsu. (Sportfilm.) 3 felv. 838 méter. 
Forgalomba hozta: Balla Sándor, VII , Erzsé-
bet-körút 8. 

6. Az örök tél birodalma. (Két részben.) 2—2 
felv. 616—660 méter. Forgalomba hozta: Rá-
dius filmipari r. t. VII, Rákóczi-út 36. 

7. A vad Afrika. (Útleírás.) 6 felv. 1636 mé-
ter. Forgalomba hozta: Orion filmgyár és forg. 
r. t. VIII , Rökk Szilárd-u. 12. 

8. A Gross-Glockner csúcsán. 4 felv. 1038 mé-
ter. Forgalomba hozta: Engel H. VIII , Rökk 
Szilárd-u. 12. 

9. A hóember karácsonya. (Mese.) 1 felv. 86 
méter. Forgalomba hozta: Radó István, VIII , 
Bezerédy-u. 5. 

10. Rasmussen északsarki utazása. 5 felv. 
1476 méter. Forgalomba hozta: Művészfilm-
kölcsönző vállalat. VII , Rákóczi-út 40. 

11. Fiacskám. (Életkép.) 5 felv. 1563 méter. 
Forgalomba hozta: Corvin filmgyár és film-
keresk. r. t. VIII , Rákóczi-út 9. 

12. Fehér galambok a fekete városban. 6 
felv. 2690 méter. Forgalomba hozta: Művész-
film-kölcsönző vállalat. VII, Rákóczi-út 40. 

13. Emberfaló óriás. (Tájkép.) 6 felv. 1565 
méter. Forgalomba hozta: ugyanaz. 

14. Vadászexpedició az ősvadonban. (Sport-
kép.) 6 felv. 1943 méter. Forgalomba hozta: 
Omnia filmkölcsönző vállalat. VI I I , Rákóczi-
út 51. 

15. Látogatás a párizsi állat- és növénykert-
ben. 1 felv. 264 méter. Forgalomba hozta: Ma-
gyar Néprajzi Társaság emberföldrajzi szak-
osztálya. 

16. Párizs pályaudvarai. 1 felv. 69 méter. 
Forgalomba hozta: ugyanaz. 

17. Bordeaux. (Tájkép.) 1 felv. 100 méter. 
Forgalomba hozta: ugyanaz. 

18. Űrnapi körmenet Elszászban. 1 felv. 105 
méter. Forgalomba hozta: ugyanaz. VIII , 
Üllői-út 4. 

19. Magyar cserkészélet. 1 felv. 150 méter. 
Forgalomba hozta: Corvin filmgyár és film-
forg. r. t. VIII , Rákóczi-út 9. 

20. Twist Olivér. 8 felv. 2495 méter. Forga-
lomba hozta: Radius filmipari r. t. VII, Rá-
kóczi-út 36. 

21. Loire-vidéki kastélyok. 1 felv. 110 méter. 
Forgalomba hozta: Magyar Néprajzi Társa-
ság. VIII, Üllői-út 4. 

22. Strassburg. (Tájkép.) 1 felv. 137 méter. 
Forgalomba hozta: ugyanaz. 

23. Huckleberry Finn: Tamás úrfi kalandjai. 
6 felv. 1570 méter. Forgalomba hozta: Magyar-
Osztrák filmipari r. t. VII, Erzsébet-körút 4. 

24. Budapesttől Esztergomig. (Tájkép.) 3 
felv. 999 méter. Forgalomba hozta: Pedagógiai 
filmgyár r. t. IX , Kinizsi-u. 16. 

25. Hasznos háziállatok. 1 felv. 464 méter. 
Forgalomba hozta: ugyanaz. 

26. Házi szárnyasaink. 1 felv. 252 méter. 
Forgalomba hozta: ugyanaz. 

27. Copperfield Dávid. 7 felv. 2495 méter. 
Forgalomba hozta: Corvin filmgyár és film-
kereskedelmi r. t. VIII, Rákóczi-út 9. 

28. Rejtelmes India. 4 felv. 1020 méter. For-
galomba hozta: Omnia filmkölcsönző vállalat. 
VIII , Rákóczi-út 51. 

29. Vilmos svéd herceg útja a kannibálok 
között. (Ütleírás.) 6 felv. 1840 méter. Forga-
lomba hozta: Star filmgyár és filmkereske-
delmi r. t. IV, Kossuth Lajos-u. 13. 

30. A vándormadarakkal Afrikába. 5 felv. 
1590 méter. Forgalomba hozta: . Radius film-
ipari r. t. VII, Rákóczi-út 36. 

31. A lélek tükre: a szem. 1 felv. 383 méter. 
Forgalomba hozta: Corvin filmgyár és film-
kereskedelmi r. t. VIII, Rákóczi-út 9. 

32. A Mount Everest meghódítása. 5 felv. 
1880 méter. Forgalomba hozta: Projectograpli 
r. t. VIII, Rákóczi-út 59. 

33. Élet a tengerben. 7 felv. 918 méter. For-
galomba hozta: Magyar-Holland Kultúrgazda-
sági r. t. VIII , Üllői-út 4. 

34. Földközi tenger környéke. 8 felv. 1354 mé-
ter. Forgalomba hozta: ugyanaz. 

35. Képek az örök tél hónából. 1 felv. 163 mé-
ter. Forgalomba hozta: Edison filmkölcsönző 
vállalat. IV, Károly-körút 24. 

36. Hajókirándulás a norvég vizeken. 1 felv. 
235 méter. Forgalomba hozta: ugyanaz. 

37. Vadászat jegesmedvére. 1 felv. 246 méter. 
Forgalomba hozta: ugyanaz. 

38. A fjordok hazája. 1 felv. 85 méter. For-
galomba hozta: ugyanaz. 

39. lleikjavik: Izland fővárosa. 1 felv. 115 mé-
ter. Forgalomba hozta: ugyanaz. 

40. Az őrszem. 6 felv. 2072 méter. Forgalomba 
hozta: Corvin filmgyár és filmforgalmi r. t. 
VIII , Rákóczi-út 9. 

41. A szív. 1 felv. 301 méter. Forgalomba 
lozta: ugyanaz. 

42. A dachsteini jégbarlang. 4 felv. 1040 mé-
ter. Forgalomba hozta: Cito Cinema filmköl-
esönző vállalat. VIII, Rökk Szilárd-u. 11. 

43. Anyám. (Himnusz az anyai szeretetről.) 
8 felv. 2703 méter. Forgalomba hozta: Leon 
Gaumont, VIII , Rökk Szilárd-u. 20. 

44. A gépmadár szárnyán. Londontól Kon-
stantinápolyig 19 óra Í5 perc alatt. 5 felv. 1572 
méter. Forgalomba hozta: Leon Gaumont. 
VIII , Rökk Szilárd-u. 20. 

45. Téli sport hazája. 2 felv. 585 méter. For-
galomba hozta: Goldstein Leó. IV, Ferenc Jó-
zsef-rakpart 26. 

46. Egészen a déli pólusig. Shackleton utolsó 
délsarki utazása. 6 felv. 1846 méter. Forga-
lomba hozta: Polo filmforgalmi vállalat. IV, 
Egyetem-u. 1. 

DIATHERMIA GYÓGYINTÉZET 
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47. Holna-p kezdődik az élet. (Rákosi Viktor 
„Ütrecliti diákok" c. regénye nyomán.) 7 felv. 
1940 méter. Forgalomba hozta: Glória film-
gyár és filmkereskedelmi r. t. VII , Dohány-u. 
47. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté-
riumnak 1924. évi 61.715/VIII. a. számú rendelete 
Olexyné Mayer Irén miskolci alapítványi óvó-
nő .Jskolai és óvodai ünnepélyekre alkalmas 
hazafias színdarabok" című művének ajánlása 

tárgyában. 
Valamennyi kir. Tanfelügyelőségnek és tan-

felügyelőségi kirendeltség vezetőségének. 
A hazai tanítóság és óvónők figyelmébe: 
Olexyné Mayer Irén miskolci alapítványi 

óvónő a közelmúltban adta ki „Iskolai és óvo-
dai ünnepélyekre alkalmas hazafias színdara-
bok, jelenetek, szavalatok" című művét. 

Mivel ezeket a színdarabokat, jeleneteket és 
szavalatokat előadásra a magam részéről is ki-
válóan alkalmasaknak tartom, az említett mű-
vet a tanítóság és óvónők figyelmébe ajánlom. 

Budapest, 1924. évi október hó 1-én. 
A miniszter helyett: 

Pogány s. k. 
h. államtitkár. 

86.359—1924/VIII. a. ü. o. szám. 
Valamennyi kir. tanfelügyelőnek, tanfel-

ügyelőségi kirendeltség vezetőjének és a hazai 
tanítóságnak figyelmébe. 

Az állatvédelem eszméinek nevelő hatására 
több alkalommal felhívtam a tanítóság figyel-
mét. Minthogy ezeknek az eszméknek a tanuló 
i f júság körében való terjesztésére az „Orszá-
gos Állatvédő-Egyesület" 1925. évi „Gyermek-
naptára" is kiválóan alkalmas, felkérem a tan-
felügyelői kart és a hazai tanítóságot, hogy a 
naptárnak az iskolákban való széleskörű elter-
jesztését ebben az évben is segítse elő. 

Budapest, 1924. évi szeptember 24. 
A miniszter helyett: 

Pogány s. k. 
h. államtitkár. 

89.632—1924./VIII. a. ü. o. szám. 

Valamennyi elemi népiskola igazgatójának. 
Az 1924—25. tanévi beiratkozási eredmények 

összesítése végett a kir. tanfelügyelőket be-
népesítési kimutatósok készítésére hívtam fel. 

E kimutatások összeállítása késedelem nél-
kül csak úgy végezhető, ha minden egyes elemi 
népiskola igazgatója az iskola benépesülési 
adatait a 130.700—1922. számú rendeletben kö-

rülír t kötelességéhez híven október hó 20-ig be-
küldi a tankerület kir. tanfelügyelőjéhez. 

Ezúton is felhívom az elemi népiskolák igaz-
gatóit, hogy e kötelezettségüknek sürgetés be-
várása nélkül való teljesítését annál kevésbbé 
mulasszák el, mert a késedelem az 1149—1923. 
számú rendeletemben foglalt súlyos megtorló 
intézkedést (az egész iskola államsegélyének 
megvonását) vonhat maga után. 

Budapest, 1924. évi szeptember hó 22-én. 
A miniszter helyetti 

Pogány s. k. 
h. államtitkár. 

KÖZLEMÉNYEK. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszteri 
Őszinte elismerését és köszönetét nyilvání-

totta: báró Solymossy Jenő kisterenyei nagy-
birtokosnak, aki a szuhahutai áll. el. népiskola 
felépítésének elősegítésére 25 darab gerendát és 
50 darab szarufát adományozott, gróf Vigyázó 
Ferenc rákoskeresztúri nagybirtokosnak, aki a 
rákoskeresztúri róm. kath. elemi iskolába be-
iratkozott szegénysorsú tanulók tankönyveinek 
beszerzésére egymillió koronát adományozott,. 
Kneffely Ödön öregvájkai földbirtokosnak a 
tolnai állami elemi népiskola szegény-
sorsú tanulói részére az 1924. évi június havá-
ban tett egymillió nyolcszázezer korona ér-
tékű adományáért, az ú jhatvani Vöröskiereszt 
Egyesületnek a hatvan—máv.-telepi állami 
elemi népiskola szegénysorsú tanulói részére-
az 1924. évi június havában tett 4 millió korona, 
értékű adományáért, valamint Szémann Ágos-
tonné hatvani lakosnak ezen adomány össze-
gyűjtése s a gyűjtés irányítása körül tanúsí-
tott önzetlen s áldozatkész közreműködéséért, 
Csorna nagyközség elöljáróságának, mely a 
róm. kath. elemi iskola Charitativ munkájához 
egymillió koronát, a Csornai Hangya Fogyasz-
tási Szövetkezet vezetőségének, amely ugyan-
azon célra egymillió korona értékben 250 kg 
lisztet és kétmillió-ötszázezer korona értékben 
50 pár cipőt adományozott, végül Ehrenwerth 
Húgó róm. kath. elemi iskolai igazgató-tanító-
nak a kulturális adományok gyűjtéséért és a 
szociális munka szervezéséért, a Tapolcai 
Hangya Szövetkezet igazgatóságának, amely 
az ottani róm. kath. elemi fiú- és leányiskola 
szegénysorsú tanulói részére egymillió korona 
értékű tanszert adományozott, a Tatabányai 
Magyar Altalános Kőszénbánya Részvénytár-
sulat igazgatóságának, mert a szolgálatában 
álló munkások és altisztek üdülésre szoruló. 
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gyermekei közül 44—-44-et a folyó évi július és 
augusztus hónapokban a társulat költségén in-
gyen nyaraltatásban részesített Balatonszaba-
diban, a Tolcsvai Kronberger-féle Faipar Rész-
vénytársaságnak a szegi és vámosújfalui állami 
elemi népiskola céljára tett 1—1 millió értékű 
adományáért, Solt község elöljáróságának kö-
szönetét nyilvánította a solti szegény tanulók 
részére juttatott egymillió korona, adomá-

nyáért, az Első Tiszáninneni Gazdaszövetség 
Kistelki Fogyasztási Szövetkezetének a kisteleki 
áll. el. népiskola szegénysorsú növendékei részére 
adományozott egymillió korona értékű tan-
könyvek és tanszerekért. 

Felelős szerkesztő b ő r ö s t Henrik. 
Segédszerkesztők: 

Moravitz Lajos és Berwaldszky Kálmán. 

PÁ LYÁ Z AT 0 K 
E rovat alatt közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Jágónaki róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Lakás, 8 hold szántó, más-
fél hold rét, 14 q búza, 18 q rozs, 4 hl. bor. 
párpénz, 4 méteröl hasábfa. Válaszbélyeges 
.pályázatok okt. 28-ig a vásárosdombói (Bara-
nya) plébánoshoz küldendők. Próbaéneklés ma-
gyarul és németül választás napján, november 
4-én délután 2 órakor Jágónakon. 

A sátoraljaújhelyi statusquo izr. anyahitk. 
iskolaszéke pályázatot hirdet államsegélyes 
elemi iskolájánál két férfitanítói állásra. Meg-
választottak törvényes illetményeken kívül 
hitoktatásért szép mellékjövedelemhez jutnak. 
Előnyben részesülnek végelbánásban részesí-
tettek, nőtlenek, akik ének, kézügyesség és 
torna tanításban kellő jártassággal bírnak. 
Pályázat lejár október 28-án. Iskolaszék. 

A somogysámsoni róm. kath. iskolaszék osz-
tálytanítói állásra pályázatot hirdet. Javada-
lom: államsegéllyel kiegészített fizetés; egyszo-
bás lakás fűtéssel. Az oszálytanító tartozik a 
kántori teendőkben segédkezni. Kántoriakban 
való jártasság igazolandó. Az állás elfoglalásá-
nak ideje 1925. jan. 20. Pályázati határidő 14 nap. 
Iskolaszék. 

A kislődi jóm. kath. iskolaszék a „Néptanítók 
Lapja" szept. 15-i számában hirdetett osztály-
tanítói áállásra a pályázati határidőt október 
27-ig meghosszabbítja. Az állásra megfelelő 
képesítéssel nők is pályázhatnak. 

A hajósi rk. iskola I I I . férfi tanítói állására 
az előbbi választás megsemmisítése folytán a 
hajósi rk. iskolaszékhez pályázhatnak okleveles 
férűtanítók ez évi október 25-ig. Német nyelv 
tudása kívánatos. Javadalmazás 9 ,00/i2oo hold 
föld adóteherrel, fizetéskiegészítés a törvényes 
fizetés mértékéig, egyszobás bútorozatlan lakás. 
Az állás november 5-én foglalandó el. Hajós, 
Pest m. Iskolaszék. 

A nagybárkányi róm. kath. kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdetünk. Javadalom: lakás, 
4 hold szántó, 1 hold rét. (körülbélül 100 véka 
rozs) párbér, 16 ürméter fa, földmunka. Köteles-
ség: a kántori teendők s I—VI. osztályok veze-
tése. Próbaéneklés és választás nov. 4-én d. e. 
9 órakor. Pályázatok felszerelve s válaszbélyeg-
gel ellátva okt. 31-ig beküldendők, kommuniz-
mus alatti magaviselet igazolandó. Róm. Kath. 
Iskolaszék, Nagybárkány, Nógrád m., u. p. Sám-
sonháza. 

Kismar ja i államsegélyes községi óvónői ál-
lásra pályázat hirdettetik. Törvényszerű fize-
tés. természetbeni lakás kerttel. Menekültek, 
B-listások előnyben. Pályázati kérvények tt 
hirdetés megjelenésétől számított 8 napon be-
lül községi óvoda felügyelő-bizottsághoz, Kis-
marja (Bihar m.) küldendők. 

A mánfai róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom: kétszobás mo-
dern lakás, mellékhelyiségekkel, konyhakerttel, 
18 m búza. 2 holcl szántó, 2 hold rét, 6 öl hasáb 
tűzifa és a törvényes államsegély. Korteskedés 
kizárva. Pályázati határidő a lap megjelené-
sétőr számított 14 nap. Próba november 2-án. 
Válaszbélyeges kérvények, okmányok a mánfai 
lelkészi hivatalhoz (Baranya m., u. p. Magyar-
szék) küldendők. 

A tiszafüredi ref. egyház presbitériuma pá-
lyázatot hirdet: I. egy férfitanítói állásra. Java-
dalom: 1. Lakás természetben, vagy törvényes 
lakbér. (Most az utóbbi.) 2. 4 kat. hold 1383 D-öl 
szántóföld haszonélvezete (jelenleg egy mm 
búzáért bérben van, s ezt a bérleti szerződést a 
megválasztott 1925 szept. l-ig vállani köteles). 
3. Fél öl puhafa és egyszáz kéve rőzse. 4. Kész-
pénz az egyháztól és államsegély a Vkm. meg-
állapítása szerint. Kötelesség: az iskolaszék ál-
tal kijelölt osztály, vagy osztályok tantervszerű 
tanítása, az önálló orgonista-kántor helyettesí-
tése, — miért is a jól orgonálni tudás föltét-
lenül megkívántatik —, lelkésznek a belmissziói 
munkában való segédkezés. II. Az önálló orgó-
nista-kántori állásra. Javadalom: 1. Lakás ter-
mészetben, 2. 41 q búza és 12 q rozs az egyház 
magtárából évnegyedes előleges részletekben. 
3. Fél öl puhafa éa. egyszáz kéve rőzse. 4. Egy-
házkerület által megállapított stóla. (Átlag 120 
temetés évenként.) Kötelesség: az összes kántori 
teendők végzése, iskolai gyermek-, ifjúsági 
vegyes- és gyülekezeti férfikar vezetése, lelkész-
nek a belmissziói munkában segédkezés. kifeje-
zetten pedig az i f júsági egyesület vezetése. 
Megjegyzendő, hogy a megválasztottnak az áll. 
polgári fiú- és leányiskolával bíró, tízezer lelkes 
nagyközségben privát zeneórák adására bősé-
ges alkalma és ideje van A szabályszerűen fel-
szerelt pályázati kérvények mindkét állásra 
1924 november 3-ig adandók be a ref. lelkészi 
hivatalhoz. (Tiszafüred, Heves m„ p. helyben.) 
Az orgonálásban való jártasság bemutatása 
végett a személyes megjelenés mindkét állás-
nál megkívántatik s a megválasztottnak az úti-
költségét az egyház megtéríti. 
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A bakonyszentlászlói róm. kath. iskolaszék 
a megüresedett I I . tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetés törvényes. Kötelességei díjlevél 
•zerint. Kántoriakban való jár tasság megkí-
vántatik. Csak férfiak pályázhatnak. Menekül-
tek és B-listások előnyben részesülnek. Szemé-
lyes megjelenés előnyös, de útiköltség nem 
teríttetik meg. Kommunizmus alatti magavi-
selet igazolandó. Választás okt. 18-án. A kér-
vények a róm. kath. iskolaszék címére, Bakony-
szentlászlóra küldendők válaszbélyeggel. 

A törökszentmiklósi róm. kath. iskolaszék pá-
lyázatot hirdet tanítónői állásra. Fizetés és lak-
bér törvényszerű. Kérvények az Iskolaszék főt. 
Elnöksége címére küldendők a hirdetés meg-
jelenésétől nyolc napig. 

vagy ULSTER kiváló szövetből 
950.000 koronától 

FÉRFIÖLTÖNY 
szövetből , k i t űnő s zabású 

850.000 kor.-tól. 

ESŐKÖPENY 
v a g y g u m m i k a b á t 
400.000 kor.-tól. 

i i IÍ n n 
B R I C S E S Z 
v a g y p a n t a l l ó n a d r á g 

200.000 kor.-tól. 

B Ő R K A B Á T 6 ^ 6 : 
r a l és szőrmebélésse l 

1 , 6 0 0 . 0 0 0 K.-tól. 

Kék református egyházközség presbytériuma 
pályázatot hirdet eltávozás folytán megürese-
dett óvónői állásra. Fizetés: természetbeni la-
kás és kertjavadalom; készpénz: helyi javada-
lom egyházi pénztárból; fizetéskiegészítés az 
államtól a vallás- és közokt. minisztérium által 
megállapítandó arányban és összegben. Köte-
lesség: a kisdedóvókat érintő törvényekben és 
felsőbb hatósági utasításokban előírt köteles-
ségek hiánytalan, pontos teljesítése; minden-
ben azok rendelkezései szerint való eljárás. A 
gondozására^ és vezetésére bízott növendékek-
nek református, keresztény vallásos szellem-
ben való nevelése és oktató foglalkozásokban 
való részesítése; lelkésznek mindennémű kultu-
rális és belmissziói munkában való segédkezés. 
A kellőleg okmány olt pályázati kérvények: 
Református lelkészi hivatalnak. Kék; posta: 
Demecser, Szabolcs m. küldendők 1924 október 
25-ig. Az állás a választás jogerőre emelkedése 
után azonnal elfoglalandó. Az esetleg pályázni 
kívánók figyelmét felhívjuk, hogy itt már há-
rom hét óta közmegelégedésre működő, helyet-
tes óvónő van, aki szintén reflektál az állásra. 

A botykai ref. egyház kántortanítói állására 
pályázatot hirdet. Kötelessége a kántortanítói 
munkák elvégzése, valamint a belmisszióban 
való segédkezés. Javadalma: 12 kat. hold föld, 
melyből 2 hold szántót és 2 hold rétet a hívek 
munkálnak. Páronként (circa 120) 6 krajcár , 
1 nyolcada búza. 5 liter bor, tandíj , 3 öl tűzifa. 
Pályázat határideje a hirdetés után 10 nap. Be-
mutatkozás okt. 26. Pályázatok Ref. lelkészi 
Hivatalhoz, Botyka, u. p. Nagypeterd, Baranya 
megye, küldendők. 

A hcncidai református egyház pályázatot hir-
det a I l l - ik tanítói állásra. I. Javadalom: 1. 
Lakás természetben, 2. készpénz az egyház pénz-
tárából évi 100 korona, női kézimunka tanításért 
80 K, kertváltság 20 korona, 3. megfelelő állam-
segély. II. Kötelesség: A presbitérium által reá-
bízott osztály vagy osztályok vezetése; szükség 
esetén lelkész és énekvezér helyettesítése, ha 
t. i. férfi választatik; belmissziói munkákban 
és lelkészi irodai teendőkben segédkezés. Pályáz-
hatnak férfi- és nőtanítók. Orgonálni tudók 
előnyben. Menekültek és B-listások kellő figye-
lemben részesülnek. Kellően felszerelt kérvé-
nyek e lap legközelebbi megjelenésétől számítva 
8 nap alatt a lelkészi hivatalhoz küldendők. 

A mogyoróskai gör. kath. iskolánál ideigle-
nesen egy évre pályázat hirdettetik. Határ idő 
okt. 30. Lakás természetben. Javadalom törvény-
szerű. Iskolaszék. 

A csermelyi róm. kath. iskolaszék egy férfi- és 
egy nőtanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése 
törvényes, lakbérrel, kertilletménnyel. Kánto-
riakban jártas férfitanító előnyben. Kommün 
alatti magatartás igazolandó. Válaszbélyeges, 
kellően felszerelt kérvények a pályázat megjele-
nésétől 14 nap ala t t Plébánia címére küldendők, 
Csermely (Borsod m.). Iskolaszék. 

Bódéi róm. kath. iskolaszék tanítói állásra 
kántori teendőkkel pályázatot hirdet. Rendes 
illetmények állami kiegészítéssel. Lakás 2 szo-
bával. Hirdetés u tán egy hétre választás. Kér-
vények mellé postabélyeget kérünk. Állás azon-
nal elfoglalandó. 
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A vieai róm. kath. kántortanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Javadalma: 2 szoba, konyha, 
mellékhelyiségek, kert, 3373 négyszögöl szántó-
föld és 600 négyszögöl kukoricaföld. Temetőfű 
használata, párbér, államsegély. Egység 19. 
Kötelességek díjlevél szerint. Kommün alatti 
magaviselet igazolandó. Pályázati határidő a 
lap megjelenésétől számított 10 nap. Állás 
azonnal elfoglalandó. Kérvények válaszbélyeg-
gel R ó m kath. Plébánia, Beled, Sopron m. 
küldendők. 

Az alattyáni (Jász-Nagykún-Szolnok m.) r. 
kath. tanítónői állásra október 25. határidővel 
pályázat hirdettetik. Fizetés, lakbér törvény-
szerű. B-listások, menekültek előnyben. Fel-
szerelt kérvényekhez válaszbélyeg melléklendő. 
Iskolaszék. 

Az irsai evang. egyház a I I I . férfitanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Javadalom: lakbér, 
50% helyi hozzájárulás. Államsegély. Pályázati 
határidő e hirdetés megjelenésétől számított 
8 nap. Kérvények Evang. lelkészi hivatal, I rsa 
küldendők. 

A szendrői V. róm. kath. tanítói állásra pá-
lyázatot hirdetek. Javadalma: államsegély, a 
mindenkori kezdő illetmény 20%-a, lakbér, pót-
lék, kertpótlék. B-listások, menekültek előnyben. 
Tökéletesen felszerelt kérvények 14 napon be-
lül Plébánia, Szendrő címre küldendők. 

A nagyteveli (Veszprém m.) róm. kath. is-
kolaszék III . férfitanítói állásra pályázatot hir-
det törvényes fizetéssel. Választás hirdetés meg-
jelenése után tizenötödik napra. Iskolaszék. 

A szárazdi ág. hitv. ev. egyházközség kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Helyi java-
dalom 71 egységben van megállapítva. 3 szo-
bás lakás, konyha, kert, kamra stb. Oklevél, 
kántori, működési, kommün alatti magatartás-
ról bizonyítvány melléklendő. Pályázati ha-
táridő e lap megjelenésétől számított 10 nap. 
Kérvények lelkészi hivatalhoz, Szárazd (Tolna 
megye) küldendők. 

A háromhutai róm. kath. iskolaszék tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom törvény-
szerinti. Választás október 26-án. Kommün-
mentesség plébániáról igazolandó. 

A nyíregyházi izr. iskolaszék nyugdíjazás 
folytán megüresedett, államsegélyes tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetés és lakbér 
törvényszerű. Államsegélyes tanítók pályáz-
hatnak október 31-ig. Énektanításban gyakor-
lattal bírók előnyben részesülnek és tekinté-
lyes mellékjövedelemre számíthatnak. A meg-
választandó tartozik állását az államsegély 
folyósítása után azonnal elfoglalni. 

A püspökladányi izr. iskolaszék pályázatot 
hirdet az elemi iskolájában nyugdíjazás foly-
tán megüresedett vezető-tanítói állásra. Java-
dalmazás: a hitközség pénztárából évi 1100 K, 
a többi államsegély. Az előírt helyi javada-
lom és törvényes lakbér az iskola pénztárából. 
Előnyben részesülnek menekültek, B-listások 
és eddigi államsegélyt élvezett és nőtlen tan-
erők. Igazolandó a kommün alatti magatartás 
és valláserkölcsi életmód. 

A domaházai (Borsod m.) róm. kath. iskola-
szék tanítónői állásra pályázatot hirdet. Java-
dalma: lakbér, törvényes államsegélyes fizetés. 
Csak szabályszerűen felszerelt kérvényekei 
veszünk figyelembe. Válaszbélyeg csatolandó. 
Választás október 30-án. Kérvények Doma-
háza, u. p. Felsőhangony, iskolaszék címér* 
küldendők. 

Erdőhorváti róm. kath. iskolaszéke kántor-
tanítói állásra október 25-i határidővel pályá-
zatot hirdet. Javadalom díjlevél szerint. Kom-
münmentesség plébániáról igazolandó. Válasz-
tás 27-én. Önköltséges megjelenés kötelező. 

A „Néptanítók Lapja" 31—32. számában a 
vilyi ref. kántortanítói állásra meghirdetett 
pályázat határideje október 26-ig meghosszab-
bítva, Állás csak akkor foglalandó el. ha a le-
mondott tanító ú j helyére költözhet. 

A tiszaugi községi iskolánál megüresedett 
tanítói állásra e hirdetmény megjelenésétől 
számított 10 napi határidővel pályázatot hir-
detek. Pályázhatnak református vallású férfi-
és nőtanítók. Fizetés és lakbér törvényszerinti. 
Kérvényeik oklevél. születési, szolgálati, or-
vosi, kommunizmus alatti magatar tást igazoló 
stb. bizonyítványok kapcsán hozzám adandók 
be. Menekültek és B-listások egyenlő képesí-
tés esetén elsőbbséggel bírnak. Gachal Sándor 
községi főjegyző, iskolaszéki elnök. 

A medinai (Tolna m.) községi nyár i men-
háznál üresedésben lévő menedékházvezetőnői 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma a köz-
ségtől 1 szobából, konyhából álló lakás, az épü-
lethez tartozó kert évi haszonélvezete és a mű-
ködési hónapok mindegyikére 5 aranykorona 
készpénzfizetés. Okmányolt kérvények Hegyi 
Is tván felügyelőbizottsági elnökhöz Medina, 
Tolna m. küldendők. Határidő a „Néptanítók 
Lapja" megjelenésétől számított 30 nap. 

A szentpéterfai (Vas m.) r. kath. iskolaszék 
II. tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés 
törvényes. Lakás: egy bútorozott szoba. Csak 
férfitanítók pályázzanak. Határidő e lap meg-
jelenésétől számított 10 nap. Horvátul tudás 
előny. Az állás mikori elfoglalását a megválasz-
tottal tudatjuk. Kérvényhez válaszbélyeg mel-
léklendő. Németh János igazgató. 

MARX és MÉREI 
tudományos műszerek gyára 

Budapest, VI. ker. Bulcsú-utca 7. szám. 
TELEFON: 21 -06 , 154 -88 . 

Gy ártanak: 
Számológépet, 
métermértéki 
gyűjteményt, 

fizikai, kémiai 
és természet-

rajzi felszereié' 
seket. 

Országos Tanszerkiállításon aranyérem és aranyoklevél • 
Fennáll 25 év óta. ===== 
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Karancsberényben tanítónői állásra pályá-
zatot hirdetek. Javadalom törvényes, állam-
segéllyel, egy szobával. Határidő a lap meg-
jelenésétől 10 nap. Plébános, Karancskeázi. 

Kisteleki államilag segélyezett óvónői ál-
lásra pályázat hirdettetik, törvényes fizetés-
sel, lakbérrel. Működők és B-listások előny-
ben. Pályáziati határidő október 20. Kérvé-
nyek községi óvoda-felügyelőbizottság, Kis-
telek küldendők. 

Sajómercse fiókközség r. kath. kántortanítói 
ál lására pályázatot hirdetünk. Javadalma: 
természetbeni lakás, kerttel; 36 értékegység. 
Választás Sajómercsén október 30-án délelőtt 
10 órakor. Megjelenés önköltségen megkíván-
tatik. Felszerelt kérvények Plébániahivatal 
címére (Sajónémeti, posta: Center. Borsod m.) 
küldendők. 

Kecskéd (Komárom m.) róm. kath. iskola-
széke német-magyar nyelvű kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdet. Határidő: hirdetés 
megjelenésétől számított 10 nap. Javadalom: 
3 szoba melléképületekkel, konyhakert, 26 hold 
föld réttel, legelővel, robotmunkával; 13-5 mm 
rozs, 20 köbméter tűzifa házhoz szállítva; föl-
dek felesbe kiadhatók. Javadalom 65 egység-
gel szerepel. Kötelességek díjlevélben. Bemu-
tatkozás, énekpróbával, megkívántatik; úti-
költség pályázót terheli. Oklevelek, előírt bizo-
nyítványok Plébániahivatalhoz címzendők. 
Válaszbélyeg melléklendő. Vasútállomás, posta, 
telefon helyben. 

A ragályi (Gömör m.) r. kath. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: két 
szoba, konyha, kamra, 3 hold föld, mellékhelyi-
ség nincs. Értékelve 10 egységnek, többi állam-
segély. Kötelességei díjlevél szerint. Választás 
október 22-én. Megjelenés önköltségen. -Sza-
bályszerűen felszerelt kérvények az Iskola-
székhez küldendők. 

Sajóörösi (Borsod m.) r. kath. iskolaszék a 
II . tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése 
törvényes, lakbérrel, kertpótlékkal. Pályázhat-
nak nők és férfiak. Kommün alatti viselkedés 
igazolandó. Pályázati határidő e hirdetés meg-
jelenésétől számított 8 nap. Kérvények Plébá-
niahivatal Sajószöged, küldendők. 

A váncsodi ref. egyház pályázatot hirdet a 
kántortanítói állásra. L Javadalma: lakále 
kerttel, 15 hold föld. 408 K. egy öl tűzifa, stóla. 
Egységszáma 39, államsegély. 2. Kötelessége a 
III—IV. fiúosztályok és ismétlősök tanítása, 
kántori szolgálat, canonikus órákon és lelkész 
akadályoztatása esetén szószéki szolgálat. Bel-
missziói munkában segédkezés, egyházi ének-
kar szervezése és vezetése, irodai munkában 
segédkezés. Pályázati határidő a hirdetmény 
megjelenésétől számított 8 nap. Próbaéneklés 
sa já t költségen bármikor. Helybeli tanító meg-
választása esetére annak helyére történik vá-
lasztás. Javadalma törvényszerű és lakás. Meg-
választott állását azonnal elfoglalni köteles. 
Pályázati kérvények tanítói és kántortanítói 
oklevéllel, születési, szolgálati bizonyítvá-
nyokkal, kommunizmus és oláh megszállás 
alatti magatartást egyházi és világi hatóság 
által igazolva, lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Okmányok visszaküldésére postabélyeg csato-
landó. 

A bagaméri (Bihar m.) gör. kath. iskolaszék 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalma: háromszobás lakás és jókarban lévé 
melléképületek. V« kataszteri hold kert, 28 ka-
taszteri fekete szántóföld. A községi erdőből 
fajárandóság a birtok arányában. 12 d a r a i 
legeltetési jog, Vt kataszteri szőlő, törvénysze-
rinti államsegély, párbér ée stóláris jövedelem. 
Kántorpróba és választás október 26-án. A fel-
szerelt kérvények őméltóságához a megyés-
püspök úrhoz intézve a lelkészi hivatalnak 
küldendők Bagomérra. Posta helyben. A sa já t 
költségen való megjelenés kötelező. 

A herédi róm. kath. iskolaszék elhalálozás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra pá-
lyázatot hirdet. Pályázhatnak tanítói és kán-
tori oklevéllel bírók. Javadalom: 3 szobás la-
kás mellékhelyiségekkel, 13 kat. hold szántó ém 
rét haszonélvezete, melynek adóját a kántor 
fizeti. Párbér (kb. 400 pár) páronként 1 véka 
rozs, 4 bécsi öl tűzifa, államsegély, stóla. Köte-
lessége díjlevél szerint. Énekpróba október 
28-án délelőtt 10 órakor, melyen a pályázók 
megjelenni tartoznak, utána választás. Úti-
költséget nem adunk. Az állás 1925 január 26. 
napján foglalandó el. Párbérjárandóságot 192S 
Szent György napjától élvezi. Szabályszerűen, 
kommün alatti magatar tást igazoló bizonylat-
tal felszerelt kérvények a herédi plébániahiva-
talnál jelen hirdetmény megjelenésétől számí-
tott 8 nap alatt nyújtandók be válaszbélyeggel. 
Későn érkező kérvényeket figyelembe nem ve-
szünk. Iskolaszék. 

A hajdúszoboszlói református egyháznál két 
nőtanítói állásra pályázat hirdettetik. Javada-
lom: 1. Az egyháztól 7764—1924. sz. miniszteri 
rendelettel megállapított, havonként kiszolgál-
tatandó összeg. 2. Törvényszerű lakbér. 3. Meg-
felelő államsegély. Kötelesség: Az iskolaszék 
által reá bízott osztály vagy osztályok veze-
tése, az egyházkerületi tanterv szerint. Pályá-
zati határidő október 25. Az állás azonnal el-
foglalandó. A megválasztott részére útiköltség 
és költözködés címén az egyház 100.000 koronát 
fizet. B-listások és menekültek előnyben része-
sülnek. A fenntartó lakást nem garantálhat. 
Iskolaszék. 

A budafoki kántori állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalmazása a VIII . fizetési osztály 3. 
fokozatának megfelelő, három évenként emel-
kedő kezdőfizetés, lakbér és nyugdíjjárulék a 
község pénztárából. Német éneklés megkíván-
tatik, továbbá ének- és zenekar vezetésre ké-
pesség. Kötelessége minden istentiszteleten 
résztvenni és heti 8 órában egyházi éneket 
tanítani. Pályázatok október hónap 20-áig a 
budafoki plébániahivatalhoz küldendők. 

A szarvasi ev. egyház pályázatot hirdet 
„tulakörösi" tanyai, hatosztályú, vegyesnemű, 
osztatlan elemi népiskolájának tanítói állására. 
Kötelesség: a rendes tanítói munkán kívül is-
métlő iskolai oktatás és istentiszteletek tartása. 
Javadalom: szabad lakás egy holdnyi belső-
séggel, készpénz évi 400 K. 1925 nov. l-ig 20 q 
búza, azontúl évi 25 q búza és törvényes állam-
segély. A tót nyelv ismerete szükséges. Pályá-
zati határidő a hirdetmény megjelenésétől 3 
nap. A kellően felszerelt kérvények az ig. lel-
készi hivatalhos küldendők Szarvasra (Békés 
megye). 
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A kövesgyürpusztai uradalmi r. kath. jel-
legű magániskolához tanító kerestetik. Vissza 
mem küldendő okmánymásolatokkal felszerelt 
kérvények „Uradalom" Tótvázsony (Veszprém 
m.) címre küldendők. 

Az égenföldi r. kath. iskolánál megüresedett 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 
kétszobás lakás, konyha, kamra, pince és mel-
lékhelyiségek, 500 négyszögöl kert, 1600 négy-
•zögöl szántóföld és fizetéskiegészítő államse-
gély. Kötelességek díjlevél szerint. Választás 
október 20-án. Állás azonnal elfoglalandó. Vá-
laszbélyeggel ellátott kérvények az égenföldi 
iskolaszék címére (posta: Sármellék. Zala m.) 
küldendők. 

A jánoshalmai (Bács m.) r. kath. iskolaszék 
két tanyai tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom: törvényes fizetés, lakás kerttel, — 
legfeljebb két évig bérelt lakás —, államsegély. 
Pályázati határidő e hirdetés megjelenésétől 
•zámított nyolc nap. Kérvények iskolaszék el-
nökéhez küldendők. 

Garáb (Nógrád m.) község r. kath. népisko-
lá jánál tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás törvényszerű. Tanítónők is pá-
lyázhatnak. Pályázatok a cserhátszentiváni 
plébániára kéretnek. 

A nyirábrányi gör. kath. kántortanítói ál-
lásra pályázatot hirdetünk. Javadalom: kettő 
szoba mellékhelyiségekkel, 18 kat. hold föld, 
1200 négyszögöl szőlő, párbér, stóla és állam-
segély. Pályázók irataikat október 25-ig lel-
készi hivatal, Nyirábrány, küldjék be. Válasz-
bélyeg melléklendő. Választás október 26-án 
lesz. _ _ _ 

Kocsér „Faluhelyi"-tanyai iskolájához r. k. 
tanítót keres. Nős tanítók előnyben. Fizetés 
törvényszerinti. Természetbeni lakás, kert, is-
kolája és lakása téli fűtésére tüzelőfa. Isko-
lá ja sepréséről tanító gondoskodik. Helybeli 
tanító megválasztása esetén annak a helyére 
is szól ezen pályázati hirdetés. Határ idő nov. 
4. Lesnyovszky, plébános. 

H I R D E T É S E K 
A hirdetésekben közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

A tószegi (Pest m.) róm. kath. templom 5 vál-
tozatú, használt orgonája jutányos áron eladó. 

Oki. tanítónőt egy évre keresek kis leányom 
mellé, róm. kath. vallású, német anyanyelvű, 
magyar képesítéssel bíró 20 és 26 év körülit. 
Teljes ellátáson kívül havi fizetés megegyezés 
szerint. Fényképes ajánlatokat kér özv. Feld-
haus Péterné Kübekháza, Torontál. 

Házitanitónői állást elvállalok. Baross Ilona 
oki. tanítónő, Kondoros (Békés m.). 

Róm. kath. házitanítónőt keresek I I . polgá-
rista és V. elemista kislányom mellé. Zongo-
rázni- és németül tudók előnyben. Fizetés: tel-
jes ellátás és hatvan aranykorona. Cím: 
Scheide Pál urad. intéző, Gyugy, u. p. Szöllős-
györök, Somogy. 

Cserélek róm. kath. filiális állásról 8 hold föld, 
természetben lakás, melléképületek. 8 öl fa, 
párbér javadalommal bíró helyről (24 ért.-egy-
ség) községi jellegű iskolához, ahol jó lakás van. 
Vasút közelsége előny. Aki gazdálkodni szeret, 
ragadja meg az alkalmat. Leveleket Bogyó 
József kántortanító, Csömend, Somogy, címre 
kérek. 

Tanítónő, gyakorlattal bíró, megfelelő állást 
keres. Stefanovits Judi t , Mezőberény. 

Vadászfegyverek, újítottak. 16-os Lancasterek, 
Lefoscliék, kettőmillióig eladók. Helyettes kath. 
kántor, tanítónak ajánlkozik. Stegena, Csepel. 

A váchartyáni róm. kath. plébánia tulajdo-
nában lévő, Barakovics-féle, 7 játékú, 1 manuálos, 
pedálos, finom kivitelű, modern orgona kézből 
jutányosán eladó. Érdeklődők „Eklésia" Rt. 
Váci-utca 59. forduljanak. 

Intelligens fiatal urileány két gyermekhez 
felvétetik. László Sándor, Solt. 

Cserélek Balatonvidékről jó lakás, fa- és föld-
járandósággal, Budapest—Gödöllő vidékére. 
Vasút, jó lakás és föld előny. Levelek „Csere" 
jeligére kiadóba. 

Harmónium, 5 oktávos, 2 hangsoros, 9 regisz-
teres mintadarab, szép tömör orgonahang, 7'A 
millió alkalmi áron eladó. Hörl Nándor, Buda-
pest, II, Török-utca 8. 

„Karácsonyi jelenetek", „Két mesejáték" is-
kolai, óvodai ünnepélyekre időszerű tartalom-
mal tíz-tízezer korona ellenében bérmentve kap-
ható: Óvoda, Center, Borsod m. 

Ref. tanítónő helyettesítést vagy házitanító-
női állást vállal. P intér Eszter, Nagykőrös. 

Harmónium, erős hangú, légnyomószerkezetű, 
iskolának ós dalárdának alkalmas, 6,600.000 K-ért 
eladó. Hőrl Nándor, Budapest, II , Török-utca 8. 

Felkérem Fodor Gyula és Révész Gyula me-
nekült szilágy-, illetőleg szatmármegyei taní-
tókat, hogy címüket velem közölni szívesked-
jenek. Szentgyörgyi Zsigmond főjegyző. Bod-
rogkeresztúr, Zemplén m. 

Nevelőnő kerestetik pusztai gazdatiszthez, 
németül is tudó, elemit és polgárit oktató, két 
kis leány mellé. Fizetés megegyezés szerint. 
Cím a kiadóhivatalban. 

Komoly, egészséges nevelőnőt keresek, ki ele -
mista fiamat tanítaná. Arcképes ajánlatok fize-
tési igények megjelölésével Smit Sándor inté-
zőhöz Szentmargita-puszta, Szabolcs m. kül-
dendők. 

Róm. kath. 29 éves oki. tanító, ki a kántorság-
ban is jártas, magyarul és németül beszél, állást 
keres. Esetleg hosszabb helyettesítést vállal. 
Rukóber István, Siklós (Baranya megye). 
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F O G K O R O N A T a r a n y p ó t l ó f é m b f l l 
100.000 K - t ó l 

Nagyobb 22 k a r á t o s a r a n y b ó l 300.000 „ 
megrendeléseknél M ű f o g a k finom k a u c s u k b a n 80.000 „ 

kedvezmény' J a r í t á s o k ( p ó s t . i s k ü l d h e t ő ) 80.000 „ 

F E N Y V E S I J i ü 5 á l l s r u 

V I I . T H O K Ö L T - Ű T 6. (A K e l e t i p á l y a u d v . i n d . o ld . s z e m b . ) 

AZ ELEMI NÉPOKTATÁS 
ENCIKLOPÉDIÁJA 

S z e r k e s z t e t t e : 

KÖRÖSI HENRIK ÉS SZABÓ LÁSZLÓ 
H á r o m kö te t . 

Ara díszes és tartós kötésben 
2 8 0 . 0 0 0 korona. 

Megrendelhető havi részlettörlesztésre is. 
— Átvételkor fizetendő 89.000 korona. — 

Havi részlet 40.000 korona. 
K E L E M E N D. és T Á R S A 

k ö n y f t e r j e s z t é s i v á l l a l a t á n á l 
B U D A P E S T , I V , E g y e t e m i u t c a 4 . s z á m . 

A három k ö t e t a l a p á r a 4 0 K, j e l e n l e g i s z o r z ó s z á m 7 0 0 0 X . 

Az Elemi Népoktatás Enciklopédiájában 
össze v a n n a k f o g l a l v a m i n d a z o k a p e d a g ó g i a i és 
k ö z i g a z g a t á s i i smere tek , m e l y e k r e egy m o d e r n m a -
g y a r n é p t a n í t ó n a k s z ü k s é g e v a n . T e k i n t v e a m a -
g y a r p e d a g ó g i a i i r o d a l o m f e l e t t e szegényes v o l t á t , 
— k ü l ö n ö s e n a n é p o k t a t á s t e r é n —, m é l t á n m o n d -
h a t j u k , h o g y ez a z E n c i k l o p é d i a h é z a g o t p ó t o l s 
h a t a l m a s e szköze lesz a n é p t a n í t ó m u n k á j á n a k . 

Jóhangá segédkántort keresek. Fizetés meg-
egyezés szerint. Csirmar Béla róm. kath. fő-
kántor. Törökszentmiklós. 

Állami óvónő cserél szép lakással és nagy 
kerttel bíró óvodától bárhova. Cím a kiadó-
ban. 

Műkedvelők részére legalkalmasabbak Csite 
Károly ..Leánycsel", „Bíró leányai", „Legény- j 
furfang", „Piros alma" 3 felvonásos; „Tóth i 
Lidi", „Ez a kislány megy a kútra" című egyfel- 1 

vonásos vidám', magyar énekes népszínművei, i 
Kaphatók szerzőnél Körmenden 17.500—14.00— i 
14.000—14.000—14.000—10.000 koronáért. Legutóbbi j 
igen alkalmas, hatásos, gyermekelőadásokra is. 

A t. t a n í t ó s á g n a k az a l á b b i r e n d k í v ü l i 
m é r s é k e l t á r a k : 

A tanító legszebb feladata a kul túra terjesz-
tése. Elképzeli-e azon kulturális értéket, amit 
a mozi községében teremti A mozi a tömeg-
szórakozást helyes irányba tereli, társas éle-
tet, összetartást, barátságot teremt, megismer-
teti a vidéket a világ kulturális fejlődésével, 
eseményeivel. Még ma írjon részletes ismerte-
tésért, költségvetésért Hatschek és Farkashoz, 
Budapest, Károly-körút 26/n. 

H A R M O N I U M O K (korlátolt meny* 
nyiségben) ház, 

iskola, dalárda, részére 6 millió koronától feljebb. 

K Ü L Ö N L E G E S S É G : 

TEMPLOMI HARMÓNIUM Í Z K 2 
rinf rövid időn belül szolid első» IJ H Q I MAMÍlflP 
rangú minőségben szállíthatom. bIUÍiL ilniaUUll 
B u d a p e s t , Ií,9 T ö r ö k « u t c a 8. szám 

E r i s é b e i 
Kelenföld 

E g é s z é v e n á t n y i t v a . 
A téli idény alatt (október 20=>tól) rendkívüli árengedmény. — 
Teljes ellátás: szoba, kiszolgálás négyszeri bő étkezéssel 8 ko-
rona. — I. oszt. fürdő 1 korona. — Csonka-Magyarország 
egyetlen »ós gyógyfürdője. — Közp >nti gőzfűtéssel. — Kitűnő 
szanatóriumsztrű ellátás. — Kiváló gyógyhatású nő i b a j o k n á l , 
gyomor* és bélbetegségeknél, rheumatikus és epebántalmaknál. 
Cukorbaj»sok Karlsbadja. Szakszerű felügyelet mellett vezetett 

hízó- és fogyókúrák. * 
• • 

Felvilágosítást nyújt a fiirdóigazgatóság és a gyógyintézet 
vezető főorvosa : 

D R . S Z I L Á R D B E R T A L A N 
I, Tétényi-út 12. 

Telefon : József 81—75. 
Villamos k ö z l e k e d é s a fü rdő te l ep ig . •-

E l e m i i sko l ák , i p a r o s t a n o n c - i s k o l á k figyelmébe a j á n l j u k 
a k i a d á s u n k b a n m e g j e l e n t : 

szabadalmazott, tantervszer űen össze-
állított és előmunkált papíranyagok 

a szlöjd tanításához 
T e r v e z t e é s ö s s z e á l l í t o t t a : 

BARTUS ÖDÖN szaktanár. 
K ü l ö n - k ü l ö n ko l l ekc ió az I . , I I . , I I I . é s I V . o s z t á l y 

s z á m á r a . E g y k o l l e k c i ó á r a 12 ezer k o r o n a . 
M i n d e n kol lekció e g y é v i s z l ö j d m u n k a t e l j e s a n y a g á t 
t a r t a l m a z z a ; p o n t o s a n f e l v á g v a és m e g s z á m o z v a . Az 
e d d i g i g y a k o r l a t f é n y e s e r e d m é n y e k k e l i g a z o l t a e s z l ö j d -
f ü í e t e k r e n d k í v ü l p r a k t i k u s és f e l t ű n ő o l c s ó v o l t á t . A 
B a r t u s - f é l e s z l ö j d k o l l e k c i ó k a t má r e d d i g i s az o r s z á g 
s z á m o s i s k o l á j a h a s z n á l j a : a B a r t u s t a n á r á l t a l szer-
k e s z t e t t segéd- és v e z é r k ö n y v e t , me ly a t a n í t á s t n a g y o n 
m e g k ö n n y í t i , m i n d e n i s k o l á n a k , hol e f ü z e t e k e t beveze-

t i k , i n g y e n k ü l d j ü k m e g . 
I s k o l á k n a k és t a n í t ó k n a k k o l l e k t í v m e g r e n d e l é s e k n é l 
10 s z á z a l é k e n g e d m é n y t n y ú j t u n k . Vidék i m e g r e n d e l é s e -
k e t a l e g n a g y o b b p o n t o s s á g g a l u t á n v é t t e l i n t é z ü n k e l . 

FERENCZI 
H a z a f i a s ' t i s z t e l e t t e l 

B. könykiadóhivatala Miskolc. 

ZSOLDOS MAGANTANFOLYAMA 
VII., D O H Á N Y - U T C A 84. SZÁM. TELEFON: J. 124-47 . 
•A legjobb sikerrel készít elő KÖZÉPISKOLAI magánvízsgákra. Kivonatos tankönyvek magántanulók részére megrendelhetők. 
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ISKOLAPADOK, T O R N A -
ÉS JÁTÉKSZEREK, ATHLE-
TIKAI CIKKEK, BÚTOROK 

GYÁRA 

LOPOS GYULA 
BUDAPEST, I I I , Bécsi -út 8 5 . s z á m . 

TELEFON 1 1 3 - 4 4 . 

Kö l tségvetésse l é s Á r j e g y z é k k e l d í j -
m e n t e s e n szo lgá lok . 

„ Z A H N " . R E N D S Z E R Ü I S K O L A P A D O K . 

g Az ü z e m e m b e b e o l v a d t Fefwel - fé te isfeets-
j p a d g y é r összes p a d m í n t é i e e k g y á r t á s a 

M 
f f f f e l ö 

Keitségvctést 
d í j ta lanu l 

küldünk 

WM: ,•• • -. - v 

IP , — 
TORON YORAGVAR 

vi.s/iv-u.32. "i i5Vi', 

Ks^mf 
fizetést 

:MtiteM 

ORSZÁGH SÁNDOR 
ÉS FIA 

orgsna- és taarmoniumgyár 
R á k o s p a l o t a - Ú j f a l u 
E ö t v ö s u t c a 93. s z á m 

Budapest mellett 
a nyugati pályaudvartól a C 

kocsival a végállomásig. 
Alapíttatott 1861-bea. 

Válta! í] stmátat, tes^kzxtsífekat 
orsoM-áí&jítéMtat (vMíenysrére, esi-

resászerra}, ravészi kívltefiwr. 

FITTLER SÁNDOR 
orgona-, o rgonas íp - és 

harmóniumkészí tö vá l l a l a ta 
PESTERZSÉBET 

E r z s é b « t « u t c a 2 3 . s z á m . 

Vállalja modern ú j o r g o n á k ké-
szítését művészi kivitelben. 

Régt orgonák áta lakí tását és ja-
vítását . 

Mi ndennemü o r g o n a s í p o k speci-
ális készítését és szállítását. 

Szívé- és nyomórendszerű har -
raó n i u n s k készítését és javításét. 
Körteiben netlef készséggel s2elgálok 

a p f t t a t o t t 1910-ben. 

TUZOLTASISZEREKÉs 
S Z I V A T T Y Ú K GYÁRA, 
HARANGÉs FÉMÖNTÖDE 

BUDAPESTI - - • • ' 
V:.,LOMB üTCZfl 

C 4 - 3 6 
VitlAMOSMEGÁtLC: UT. 
LANG GÉPGYÁR 

TELEFONi 
BUDAPEST, 

95-50 . 

SÜRGÖNYCilM; 
W A L S E R G Y Á R 
iwsfficawDiPEn 

Váradi Miklós és társa Barakovits 
m ű o r g o n a . é p i t ő k 

RákospaloiatÚjfaln 
(Budapest mellett) 

Klapka György-utca 52. 
Készítünk pneumat ikus és elektromos 
rendszerű orgonákat bérmilyen nagy-
ságban és kivitelben. Úgyszintén mo-
dem gépezetes orgonákat.Mindennemű 
orgenasípokat és elektromos fujtató-
berendezéseket s tb . Vállalunk javításo-
kat. átépítést, tisztítást, hangolást és 
org.nák jókarbantartását . Tervekkel és 
költségvetéssel készséggel szolgálunk. 
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Most jelent meg! legolcsóbb népiskolai tankönyvek! Mosi -'eleni mes! 

A MAGYAR GYERMEK ÁBÉCÉSKÖNYVE 
az egyesített jelképes phonomimikai é« írva-olvaeási módszer alapján 

az elemi népiskolák I. osztálya számára. Szerkesztették: 
Q U I N T J Ó Z S E F 

budapesti m. kir. állami tanítóképzőintéiet 
igazgatója . 

D R Ó Z D Y G Y U L A 
budapesti m. kir. állami tanítóképzőintéiet 

t aná ra és gyakorlóiskolai tanítója. 
A szerzők könyvük szerkesztésénél a három tanítási el járást szerenesés szempontok szerint 
egyesítették, melyek az írás és olvasás technikájának elsajátítását játszi könnyűvé teszik. 
Az irodalmi anyagban a magyar nemzet érzelmei, vágyai és reményei, a gyermek értelmi 
és érzelmi fokának megfelelően vannak feldolgozva. A könyvet a nm. m. kir. vallás- és 
közokt. miniszter úr a 138.224/923 sz. alatt az elemi iskolák részére tankönyvül engedélyezte. 

Minisztérium megállapította bolti ára 11.700 korona. 

A MAGYAR GYERMEK OLVASOKONYVE 
az elemi népiskolák II . osztálya számára. Szerkesztették: 

I 
Q U I N T J Ó Z S E F 

a budapesti m. kir, állami tanítóképzőintézet 
igazgatója . 

D R Ó Z D Y G Y U L A 
a budapesti m. kir. állami tanítóképzőintézet 

t aná ra ét gyakorlóiskolai tanítója. 
E könyv A MAGYAR GYERMEK ÁBÉCÉSKÖNYVÉ-nek folytatása. Egy magyar család 
életét állítja a gyermek elé, melyből a vallásosság, a hazafi«ág, a munkaszeretet, a kedély, 
szóval a harmonikus józan élet hat a gyermek lelkére. Ezek az első magyar könyvek, 
melyek azt az eszmét tartják felszínen, melyre mindannyian állandóan gondolunk s melyre 
a jövő nemzedékét nevelnünk kell. E könyvet a nm. vallás-és közoktatásügyi miniszter ú r 
a 138.222/923 sz. alat t az elemi népiskolák számára tankönyvül engedélyezte. Akik e könyve-
ket még nem ismerik, azoknak mutatváiypéldányt készeéggel küld a kiadóhivatal. Azoknak 
a tanító uraknak, kik A MAGYAR GYERMEK KÖNYVE-it bevezetik, az Ábécés könyv-

höz írt Útmutatót ingyen adjuk . 
Az olvasókönyv minisztérium megállapította bolti ára 13.950 korona. 

RÉVAI TESTVÉREK IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRS. KIADÁSA BUDAPtST, VIII., ÜLLÖI-ÚT 18. 

ELSŐ PÁPAI FAISKOLA 
VESZPRÉMI.ÜT 58 . SZ&M. PAPA. 

Ajánlja nemesgyümölcsfa-, gazdasági* és díszfa*, díszcserje*, ribizke-, 
málna*, valamint vad* és magcsemetéit, élősövény készítésére szol* 
gáló gleditschiát, stb. kiváló nemekben és faj tákb n, mélyen leszál-
lított árakon. Kívánatra árjegyzéket küld és szaktanáccsal szolgál."* 

Rieger Ottó orgonagyár 
BUDAPEST, 

X., SZIGLIGETI-U. 29. 
(Rákosfalva). Tel. J. 93-45. #» 

UJ ORGONÁKAT, 
valamint homlokzat-sipok 
szállí .ását és orgonajavi-
tásokat m é r s é k e l t árban, 
szakszerű és művészi kivi-

telben elvállalunk. 

GYÜMÖLCSANYAFÁK 
NAGYTERMELÉS RE. 

öszi korai ültetésben a legjobb siker! 
Yadoncok átültetve ojtásra, szemzésre és 
iskolázásra. — Élősövény-rózsacsemetéket, 
ákácokat altruisztikns alapon szállít és 

árjegyzéket küld 

NOVOTNI FAISKOLA 
RÁKÓCZIFALVA (Szolnok mellett). 

(Viszonteladóknak külön árjegyzék.) 

HARMÓNIUM 
fcegedö vagy más hangszerről árajánlatot küld az 

Első magyar hangszergyár 
S T O W A S S E R 

BUDAPEST, II , Lánchíd-u. 5-
Legnagyobb gyá r mindennemű hang-

szerekben. 
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| ü MAGYAR K I R Á L Y I Á L L A N I TÉRKÉPÉSZET | 
Dr. Kogutowicz Károly új iskolai at laszainak kiadója. 

A m. kir. Állami Térképészet kiadásában megjelent: 

NÉPISKOLAI ATLASZ ( 
= (Vidéki iskolák számára.) Nyolc térképlappal. — Tervezte: Dr. Kogutowicz Károly. 
5 Min. engedélyezés száma 122.350/923. Ára 16.098 korona, i 
1 Ez a l ego lcsóbb nép i sko la i a t l a s z ! § 
2 Komoly érdeklődőknek mutatványpéldányt bevezetés céljából szívesen küldünk. Minden- 2 
Ü hova, ahol könyvkereskedő nincsen, előnyös feltételek mellett közvetlen szállítok, s meg- S 

adom azt a kedvezményt, melyet bárki adhat. 5 

Ha atlaszra. I 
képre, 

j P i S m m i 9 faliterkepre 
van szüksége, forduljon 

K Ó K A I LA JÓS könyvkereskedéséhez 
BUDAPEST, IV., Kamermayer Károly-u. 3. (Telefon 74—94 . ) 

A Magyar Kir. Állami Térképészet földrajzi kiadványainak kizárólagos főelárusítója. 

| Egyéb iskolai földrajzi kiadványoks 
3 Magyarország politikai kézi 
1 térképe. 1:2,500.000. Ára K . . . . 3500.— 
2 Magyarország hegy- és vízrajzi kézi 
| térképe. 1:2,500.000. Ára K 5000.— 
5 Európa politikai kézi térképe. (Sajtó alatt) 
2 Pestmegye kézi térképe. (Nagysága 
3 30X23) cm) Ára K 3500.— 

Ezekből mintákkal ingyen szolgálunk ! 

Egy érdekes történelmi falitérkép: 
Gergely E., 

Magyarország ezeréves sorsa. 
Színes, falitérkép. Feleslegessé teszi a tör-
ténelmi falitérképek egész sorozatát, me r t 
mindent magában foglal. Ára K 21000"—, 

vászonszegéllyel és lécekkel K 70000.—. 

i ÚJ FALITÉRKÉP! A Magyar Szent Korona Országai | 
a trianoni békekötés előtt és után. 

3 Tervezte Kogutowicz Károly dr. egyetemi 
§ tanár. Szines, nagy falitérkép. A legújabb 
S pedagógiai elvek alapján készült ós rend-
Sí kívül áttekinthető. Egy példány a tanfel-

ügyelőségnél megtekinthető. Min. eng. száma 
37995/922. Nagysága 120X190. Ára K 70.000.—, 
összehajthatóan, vászonszegéllyel K 170.000.—, 

lécekkel 200.000.—. 
E G Y É B F A L I T É R K É P E K : 

2 Magyarország hegy- és vízrajzi, Európa 
3 politikai, Európa hegy- és vízrajzi, Ázsia, 
s Afrika, Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ausz-
5 trália, A föld képe féltekékben, Baranya-, 
3 Pest-, Somogy-, Vas-, Sopron-, Veszprém-
3 megyék iskolai falitérképei, azonkívül az 
rggigiiiHiMiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiitiiiiiiMgiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiieiiggiiaHiiiiHiHiiiiiiiHiiaiiiiiiiiitíiiiiiiiiiMiíi 

összes egyéb, az elemi iskolák részére szük-
séges nagy falitérképek. 

Valamennyi térkép vászonszegéllyel van el-
látva ós kapható összehajtva vagy lécekkel 

fölszerelve. 
Felhívásra árajánlatot készséggel küldünk. 
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1 NÉPISKOLAI I 
gTANKÖNYVEKl 
= = f ő r a k t á r a a száz éven túl fennálló ' = = = ' 

ES H 

Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) Rt. 
könyvkereskedésében 

BUDAPEST, VI, Andrássy-út 21. 
ahol a Franklin-Társulat (IV, Egyetem*u. 4.) és Lampel R. kiadásában meg* 

r?rr jelent tankönyveken kívül bárhol és bármely kiadónál megjelent 

II összes tankönyvek, a legjobb és legolva- g 
H | sottabb ifjúsági művek, jutalomkönyvek g l 
:—~ mindkét nembeli s bármely korú i f júság számára minden alkalomra, továbbá r r r s 
===== forrásmunkák jellegével biró ===== 

tanítói és tanári könyvtári művek | 1 
a pedagógián kívül a t u d o m á n y o k v a l a m e n n y i á g á b ó l kaphatók. J j J J 

===== Mindenhová, ahol könyvkereskedés nincs, előnyös feltételek === 
=£5 mellett közvetlen szállít és megadja azt a kedvezményt, amelyet bárki ===== 

==== Ha valaki eddig használatban volt oly tankönyvet rendel, amely= ===== 
===== bői az 1924/25. tanévre nincs és nem is lesz elegendő készlet, e ==j 
===• helyett az ottani viszonyoknak megfelelő más kitűnő tankönyvet ajánl. === 

H Bármily jellegű iskolát el tud látni a szükséges tankönyvekkel 

. és közismert előzékenységgel és pontossággal szolgál ki mindenkit. 

E=Ss C a m I a c I ^ Franklin^Lampel kiadásában megjelent tankönyvek az 
srrs: l U l l l U v • ú j tanterv életbeléptetése esetén az ú j tanterv követeimé* ===== 
= = nyeinek figyelembevételével kellő időben dolgoztatnak át, úgy hogy a t a n t e r v  
F ^ r életbeléptekor már az átdolgozott ú j kiadás lesz kapható. A Frankl in«Lampel ~ 
rrrr; tankönyvek hazafias szellem és valláserkölcsi felfogás, helyes módszer és s zer= ===== 
= = kezet, szép előadás, könnyű stílus és csinos kiállítás szempontjából egyarán t = = = 
= = = általános elismerésben részesülnek s haladást jelentenek. = 

i l l l l l l 
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Több millió gyermek 
tanulta meg eddig az írást és olvasást 

a T O M C S Á N Y I N É C Z U K R Á S Z R Ó Z A által írt 

A Czukrászsféle A b esnek ez a páratlan módon elterjedt 
használata azt bizonyítja, hogy ez az ábc minden más ábc=nél 
alkalmasabb az írás és olvasás megtanulására, mert megfelel a kis 
gyermek lelki életének, ébredő képességének és kezdetleges fel* 
fogásának. 

Sok évi tapasztalat szerint gyorsan és könnyen csak a Czukrász 
Abc= bői lehet a kisgyermekeket az írásra és olvasásra megtanítani. 

Ugyanilyen jó ábc*ék a következők : 
Benedek Elek Abc, valamint cilvasókönyvek a II—VI. o. sz. 
Benedek*KőrösieTomcsányi A b c és olvasókönyvek a II— 

IV. o. sz. 
Kozma Lászlóíféle Á b c kétféle rendszerben, hangoztató és 

fonomimikai, valamint olvasókönyvek a II—VI. o. sz. 
Felkérjük a t. Igazgató és Tanító urakat, hogy ezek közül az 

ábc* és olvasókönyvek közül vezessék be a helyi viszonyaiknak legin= 
kább megfelelőket. Az újonnan bevezetett ábc=hez a fali olvasótáblát 
kat, valamint a vezérkönyvet ingyen adjuk. 

A gazdasági ismétlő iskolák számára ajánljuk: 
Alvinczy Mihály é s Mihályné Ismétlő népiskolai olvasó* 

és tankönyveit az I—III. osztályok számára három kötetben. 
Beke Manó Számtan és mértan a gazdasági népiskolák számára. 
Stegmüller Mária és Scossa D e z s ő Háztartási és gazdasági 

leányiskolák könyve az I—III. osztályok számára három kötetben. 
Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy a Franklin*Lampel 

kiadásában megjelent ábc* és olvasókönyvek, valamint gazdasági 
ismétlő iskolai könyvek hazafias szellem, valláserkölcsi felfogás, 
helyes módszer, szép előadás, könnyű stilus és Ízléses kiállítás 
tekintetében első helyen állanak. Megrendelhetők minden magyar* 
országi könyvkereskedésben, ott, ahol könyvkereskedés nincs, 

ajánljuk a 

FRANKLIN-FÉLE |KÖNYVKERESKEDÉST, 
B U D A P E S T - V , E G Y E T E M - U . 4 , vagy a 

LAMPEL R.-FÉLE KÖNYVKERESKEDÉST, 
B U D A P E S T V I , A N D R Á S S Y - Ú T 2 1 , 

amelyek minden hozzájuk érkező megrendelést a legpontosabban 
és gyorsan intéznek el. 

Magyar T u d o m á n y é : Társula tok Saj tóvál la la ta Rt. Budapest . Múzeum-kőrút 6. — Igazgató : Szabó X. István. 
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Néptanítók Lapja 
Szerkeszti és kiadja a magyar királyi vallás* és közoktatásügyi minisztérium. 

SZERKESZTŐSÉG : M. kir. vall.- és közolrt. tniniszt 
Budapest V,SzaIay-n. 10-14. II. 47-50. — Tel.: 68-18. 

KIADÓHIVATAL: M. Tud. Társ. Sajtóvállalata Rt. 
Budapest VIII, Múzeum-körűt 6. — Tel.: J. 72-08. 

Megkaphatja minden elemi népiskola, tanító-és kisded óvóképzőintézet, 
nemkülönben valamennyi egyházi főhatóság, tanfelügyelőség és tanfel-
ögyelői kirendeltség. A lap megküldése iránti kérelmek az elemi népiskola 
fennállását igazoló s az illetékes taníelUgyelő által láttamozott községi 
elöljáróság! bizonyítvánnyal együtt a Néptanítók Lapja szerkesztőségé-
hez (Budapest V, Szalay-utca 10-14. II. 47-50.) küldendők. A helység 
ja megye megjelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Negyedévre 12.000 K. — Egyes szám ára mindé* 
megkezdett Iv után 900 K. Negyedévnél több időre előfizetést nem 
fogadunk el. — Az előf izetés i di jak a k iadóhivata lba kü ldendők . 
Hirdetések árszabása: .Pályázati apróhirdetések: Hivatalos 600 K, 
magán 900 K szavankint. Üzleti hirdetések díjszabás szerint. — A h i r -
detési di jak a k iadóhivata lnak előref lzetendők és a hl rdeté«ek 
szövege Is oda küldendő. — Kézi ra tokat nem adnnk v i s sza . 

T A R T A L O M ; Frank Antal dr.: A XVI. kathol ikus nagygyűlés nevelői gondolataihoz. — Hübner József: 
A tanya kultúrájáért . — Mozolovszky Sándor dr.: N é p ü n k műveltsége, egybevetve a korral, anyanyelvvel és vals 
lássál. — Geőcze Sarolta: A közgazdaságtan és társadalomtan módszere, t Tomcsányi János : A lengyelországi nemzetis 
ségi iskolák nyelvi rendelkezései. — A hazai tanügyi lapokból. — A külföldi tanügyi lapokból: Az amerikai t anú 
tóság és a háború— Az ú j és régi iskola. — Hirek: Halot tak napján. — Néptaní tók Lapjáért. — Egyesületi 
élet. — Irodalom. — Drozdy Gyula: Lelki megújhódás . — Tanítók tanácsadója: A »Nem állami tanszemélyzet 
orsz. nyugdíj intézete* nyugdíjszabályzatának és igazgatásának ismertetése. — A november i lakáspénzek. — 

Hivatalos rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

A XVI. katholikus nagygyűlés 
nevelői gondolataihoz. 

I r t a : Frank Antal dr. 

Aki figyelemmel kíséri a nevelés út ját , aki 
néha egy szempillantást vet ama országokra, 
ahol a vallásoktatás helyébe általános erkölcs-
tant (pl. Franciaország) illesztettek, aki nyo-
mon követi a szociáldemokraták és kommunis-
ták vallástalan pedagógiáját, annak lehetetlen 
a r r a a megállapításra nem jutnia, hogy vallás 
nélkül a nevelés olyan, mint a fa gyökér nél-
kül. A kis embercsemete csak úgy nőhet ha-
talmas felnőtté, ha a vallásos gyökereket minél 
gondosabban ápoljuk. A vallás nélkül való 
nevelés fából vaskarika. 

Ez a nevelői szempont vezetett a XVI. katho-
likus nagygyűlés egyes mozzanatainak meg-
figyelésében. Mindenekelőtt megállapítom, hogy 
e nagygyűlés a nevelői követelménynek min-
denben fényesen megfelelt. Akár kvantitative 
(a résztvevők és előadások szinte mérhetetlen 
nagy száma), akár kvalitative (beszédek és 
egyes mozzanatok tartalma, bensősége stb.) 
tesszük a nagygyűlést vizsgálat tárgyává, a 
nevelői erő kiszámíthatatlan formája bontako-
zik ki előttünk. Ügy érzem, az elhangzott be-
szédekből gyönyörű pedagógiai rendszer volna 
felépíthető. Olyan nevelésnek szolgálhat ala-
pul, amelynek szilárdsága méltó Szent Péter 
anyaszentegyházának kőszikla alapzatához. Az 
alábbiakban e gondolatokból néhányat törek-
szem koszorúba fonni. A sokféle lehetséges 
szempont közül ahhoz alkalmazkodom, amely 
időrendben vonultat ja fel azokat a gondolato-
kat, amelyek a nevelés szempontjából különö-
sebben megragadták figyelmemet. 

Jó jelnek tekintem, hogy a nagygyűlés elsfl 
akkordjaként a nemzet jövő reménye: az i f j ú -
ság egy nagyszabású gyűlés keretén belül te t t 
vallomást törhetetlen konstruktív törekvései 
mellett. 

Albrecht főherceg az ár ellen való úszás ré-
szére szolgáló erőgyűjtést hirdeti: a nembánom-
ság, a közönyösség, a nemtörődömség patká-
nyai ellen való harcot kívánja. Az első a neve-
lés szempontjából azt teszi kötelességünkké, 
hogy az embereket törekedjünk saját lábukra 
állítani, hogy minden körülmények között s a j á t 
meggyőződésüket kövessék. A másik követel-
mény a nevelés számára az apró hibák felfedé-
sét és kigyomlálását kívánja, mert ezek az 
apró fogyatékosságok (amelyekből a nagyok 
lesznek) azok a — jelentéktelennek látszó — 
patkányok, amelyek apródonkint mindent el-
hordanak az éléskamrából. 

Hermann J . dr. szerint a katholikus i f j ú ság 
szükségét érzi annak, hogy az egyetemen is 
részesüljön valláserkölcsi és hittudományi ok-
tatásban: azért egy keresztény-filozófiai tan-
szék felállítását kérik. Schütz A. dr. arra buz-
dít ja az ifjúságot, hogy valamely tudomány-
ágban specialista legyen. Az ennek nyomában 
járó differenciálódást ellensúlyozza az egységre 
törekvő katholicizmusuk. Lotz Antal Krisztus 

' Urunk hármas programmját lá t ja a keresztben, 
j kettőskeresztben' és hármaskeresztben. Az első 
• gyakorlati katholikus életet, a második király-

hűséget és tekintélyszeretetet kíván, a harma-
dik pedig a szentszékhez való ragaszkodást 
fejezi ki. A nevelés szempontjából egyik leg-
fontosabb követelmény, hogy a hit elveit ne 
csak mondjuk, hanem azokat életünkben köves-
sük is, azok szerint éljünk. Bernolák Nándor 
dr. ismerteti a Zrinyi-gárda munkájának ered-
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raényét. Meggátolta erkölcstelen színdarabok 
«lőadását, megakadályozott bizonyos éjjeli mu-
latóhelyeken erkölcstelen játékokat, eredmé-
nyesen közreműködött a táncnak nemesebb 
formák között való megtartása tekintetében, 
keresztülvitte bizonyos szemérmet sértő plaká-
tok eltávolítását, bizonyos előadások rendezé-
sével sikerült egyes helyeken az erkölcs i ránt 
való érzéket felkelteni, a szegény nép gyerme-
kei közé való menetellel sikerült többeket er-
kölcsileg emelni. 

Glattfelder Gyula dr. csanádi püspök szerint 
a jövő Magyarország felépítésében elsőrangú 
szerepet játszanak a tekintélyben, a fegyelem-
ben, a lelkiség erkölcsi mélységében kifejezésre 
jutó erők. Nem elég szép gondolatokért, a ka-
tholikus világnézetért lelkesedni, hanem szel-
lemi és erkölcsi fölényre van szükségünk. Enél-
kiil nem lehetünk méltók fontos pozíciók be-
töltésére. Kötelességünk az ifjúságot' szellemi 
és erkölcsi erőinek gyűjtésében anyagilag is 
segíteni A mai, jobbára materialisztikus világ-
ban jólesik olvasnunk a lelkiség követelményé-
ről és még nagyobb örömünkre fog szolgálni, 
ha a nevelésnek sikerülni fog ilyen intelmek 
alapján a jövő nemzedéket lelkileg ú j já for -
málni, a lelki értékek számára fogékonnyá 
tenni. 

Apponyi Albert gróf szerint csak erőteljes 
nemzeti egyéniségünkön át szerethetjük az 
egész embei'iséget. Korunk telítve van sürgős 
megoldást váró problémákkal. Vájjon a ném-
áét minden munkása kiszabott-e magának ilyen 
problémát, amelynek szívvel-lélekkel való meg-
oldását vállalja? Vájjon neveljük-e a jövő 
nemzedéket arra, hogy mindenki szívesen vál-
lalja bizonyos speciális feladat megoldását? 

Schioppa Lőrinc pápai nuncius a szeretetnek 
olyatén gyakorlásában, amely a szegények se-
gítésében jut kifejezésre, rámutat a fentebb 
érintett speciális problémák egyikére. 

Ügy érzem, ez olyan terület, amelyen még na-
gyon sokat kell gyakorlatoznunk, hogy az evan-
gélium szelleméhez méltók legyünk. Váj jon tet-
tünk-e mi magyarok ezen a téren (mondjuk a 
szegény gyermekek gondozása terén) annyit , 
mint amennyit az amerikaiak, a hollandusok és 
a belgák tettek értünk? A nevelésügy egyik leg-
égetőbb kérdését látom annak a nunciusi gon-
dolatnak a lelkekbe való vitelében, hogy Ma-
gyarországot segíti az, aki a szegényeket fel-
karolja. 

Vájjon a nevelők tudatában vannak-e min-
dig Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter 
ama megállapításának, hogy a magyar nemzet 
erkölcsi szanálására nagyobb szükség van, mint 
a pénzügyi szanálásra? Szeretném, ha az egész 
nemzet érezné, hogy a szanálási akció végered-
ményben nevelési probléma. Bizonyos vagyok 
benne, hogy az újjáépítő munkát csak akkor 
tekinthetjük befejezettnek, ha a lelkek megúj-
hodásáig jutottunk el. Ha tekintetünket a 
különböző iskolák tanítóinak, tanárainak világ-
nézetére irányítjuk, akkor meg kell állapíta-
nunk, hogy a legtöbb állami iskolában egy-
valegat találunk a vallásos iskolák egységes 

felfogásával szemben, amely körülmény csak 
azok táborába sorozhat bennünket, akik a val-
lás- és közoktatásügyi miniszterrel együtt az 
egyházi iskolák védelmét kívánjuk. 

Váj jon megtesz-e az iskola mindent a Pro-
hászka Ottokár dr. püspök említette blazírtság, 
hitetlenség, világvégi nyegleség, hányavetiség, 
hipersexualitás, a művészet, tánc és divat 
prostitúciója ellen, valamint az országban mu-
tatkozó egység hiányának megszüntetése te-
kintetében? Ügy érzem, hogy egy kis nevelői 
szigorúsággal, bizonyos igények visszautasítá-
sával, az elkényeztetést kerülő spártai egysze-
rűséggel és keménységgel sok bajt lehetne gyó-
gyítani. 

Glattfelder Gyula dr. püspök szerint az.egy-
házban legerősebb a felelősségérzet. Evvel a 
pedagógiának egyik központi problémáját érin-
tette. Csak az olyan nevelés elé tekinthetünk 
nyugodt lélekkel, amely kitartó munkával a r ra 
törekszik, hogy minden emberben felébressze a 
felelősség tudatát. 

Vass József népjóléti miniszter szerint meg-
kell teremteni a katholikus szolidaritást, szere-
tetet, öntudatot, egymás becsülését; és ekkor 
nem kell tartanunk a destrukciótól. 

P. Somogyi Jenő szerint a katholikus ön-
tudatnak két eleme van: az egyik a tudás, a 
másik a katholikus hevület. Szeretném, ha ezt 
a megállapítást minden nevelő olyan módon 
is értékesítené a maga részére, hogy bizonyos 
nevelői hevületet forrasztana ki magában. Ha 
boldogítaná az a tudat, hogy nevelő lehet. 

Mikes János gróf püspök szavaiból a nevelő 
azt az intelmet fordíthatná saját javára, hogy 
a keresztény hitigazságok gyakorlati alkalma-
zására törekedjék munkájában. Ennek hatá-
rozott nyomait megtaláljuk a cserkészetben. 
Mikes püspök szerint a párbaj oka az emberek 
fegyelmezetlensége ás modortalansága. Ha 
most a filozófia reduktív módszerével ezen okot 
okozatnak tekintjük, és ennek okát keressük, 
akkor — úgy látom — korunk, nevelésünk egy-
oldalú intellektualisztikus vonásában fogjuk a 
forrást felfedezni. Ha mindig csak az értelem 
élesítésére törekszünk anélkül, hogy egyidejű-
leg az érzelmi és akarat i életet is szorgalmaz-
nék; ha mindig csak egyoldalú tudásra törek-
szünk anélkül, hogy e tudás a kedvezőtlen haj-
lamok megfékezésében résztvenne; ha állandóan 
csak a külső természetet akarjuk hatalmunkba 
keríteni, a belső természet (egyéni, testi és 
lelki életünk) felett való uralmat az önura-
lom gyakorlásának hiánya folytán kiengedjük 
a kezünkből, akkor nevelői munkánk végén nem 
várhatunk fegyelmezett embereket. 

Csernoeh János dr. biboros-hercegprímás 
szerint kövessük a holland katholikusok pél-
dáját , akik a keresztény világnézet alapján ösz-
szefognak a többi keresztényekkel. Ilyen irá-
nyú nyilatkozatot hallottunk a nagygyűlésen 
még többet is. így Mikes János püspök szerint 
csak egymás hitéleti dolgaiba való beavatkozás 
gondos kerülésével menthetjük meg a nemzetet 
a keresztény hit, szeretet és erkölcs alapján. 
Krüger A. dr. szerint Pázmány Péter Bethlen 
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Gáborral szövetkezett a keleti pogányság ellen; 
ennek szellemében nekünk most az a felada-
tunk, hogy az összes keresztényekkel fogjunk 
össze a nyugati pogányság ellen. Lotz Antal 
a protestánsokkal együtt akar közös frontot 
alkotni a destrukció ellen. Ügy érzem, nekünk 
nevelőknek a katholikus nagygyűlés szelleme 
értelmében kell dolgoznunk. 

Soraim végén még egynéhány szavam volna 
az olvasóhoz. Arra kérlek, nemzetépítő olvasó, 
ne tedd ezt az újságot úgy félre, mint valami 
napilapot, amelyre az elolvasás után általában 
nem gondolunk. Azt szeretném, ha az i t t futólag 
érintett gondolatokat sétáid vagy a tanításra 
való előkészületeid alkalmából újból élőiről 
végig felvonultatnád magad előtt, és megálla-
pítanád azt, hogy melyik eszmét hol lehetne 
realizálni. 

A tanya kultúrájáért. 
Hübner József, pályázatunkon első díjat nyert 

pályamunkája. (VII. közlemény.) 

IV. Végül még meg kell emlékeznünk a leg-
célszerűbb megoldási módról: hogy a külte-
rületi iskola maga gondoskodjon a gyermekek 
szállításáról a saját igájával. 

I t t kétféle megoldás lehetséges. 
1. Az iga fenntartásához szükséges összeget 

a politikai községnek kell a költségvetésbe fel-
venni. I t t a lovak beszerzésénél (átmenetileg) 
esetleg a honvédelmi miniszter oszlassa el a 
kezdet nehézségeit, honvédlovak kiutalásával. 

2. Az iga fenntartásáról az iskola gondosko-
dik a mellette szervezendő mintagozdasággal 
kapcsolatban. Ugyanis mint agrárállamnak 
előbb-utóbb meg kell oldanunk a mezőgazda-
sági többtermelés problémáját. Ismerve a ma-
gyar földmíves konzervatív, voltát, arra őt gya-
korlatilag meg kell tanítanunk. Ezt a célt szol-
gálja a vall. és közokt. miniszter 6607. VII . b.— 
1918. sz. rendelete, amely szerint a mezőgazda-
sági népoktatást már az elemi népiskola III . 
osztályában meg kell kezdeni s erre a célra a 
6608. VII. b.—1918. sz. rendelet szerint minden 
iskolának legyen a helyi viszonyoknak megfe-
lelő gyakorló területe. Az ismeretet szemlélet, 
minden fölött pedig megfelelő gyakorlat által 
kell maradandóvá, az életre valóvá, kihatóvá 
tenni; „gazdasági munkára munka által kell 
nevelni". Erre a célra az utóbb említett rende-
let 150—600 négyszögöl gyakorlati területet ír 
elő. A gazdasági továbbképző részére a 66.569— 
1902. sz. rendelet „lehetőleg" két kat. holdat ír 
elő. Lehetséges ekkora területen oly mintagaz-
dálkodást folytatni, hogy azon a felnőtt lakos-
ság egy kis gazdaság modern vezetését, a mező-
gazdasági többtermelést elsajátítsa? E r re a vá-
lasz csak határozott „nem" lehet. Miután pedig 
a külterületi iskoláknak hivatása kell, hogy le-
gyen a felnőtt lakosság gazdasági irányítása 
is, szükséges, hogy minden külterületi iskolá-
nál (ahol földmíves lakosság van) egy minta-
kisgazdaság szerveztessék. Mellékesen említ-
jük fel, hogy ezen mintagazdaság jövedelmét 

az iskolák fölszerelésére, fejlesztésére kellene 
fordítani. A szükséges területet a földbirtok-
reformmal kapcsolatban kellene biztosítani az 
iskolák számára. 

Ezen mintagazdaságnak természetesen igá ja 
is volna, amelyet föl lehetne használni a tan-
köteles gyermekek iskolába szállítására. Ezen 
megoldási mód további előnye volna még, hogy 
a kocsis egyúttal az iskolaszoigai teendőket is 
elvégezhetné. Sajnos, eddig iskolaszolga egyet-
len külterületi iskolánál sincs! 

Végeredményben ezen megoldási mód volna 
a magyar viszonyok között a legcélszerűbb. 

Ha nem tud juk biztosítani a tankötelesek-
nek kocsin való szállítását, — internátust kell 
létesítenünk. 

Az internátusi rendszernek két megoldása 
lehetséges; a) vagy külterületen egy iskolával 
kapcsolatban létesítjük az internátust, vagy 
b) a belterületen létesítjük azt. 

A külterületi internátus előnye az volna, 
hogy annak vezetését óvónőre lehetne bízni, 
aki a nyári szünidő alatt a külterületi óvóköte-
lesekkel foglalkozna. Tekintve azt, hogy a kül-
területi iskolák iskolába kerülő 6 éves tanköte-
lesei, miután a külterületen kívül máshol még 
nem igen jártak, igen kevés tapasztalattal s így 
szűk fogalom- és ismeretkörrel rendelkeznek, 
éppen a nemzetnevelés érdekét szolgálnánk, ha 
azokat részesítenénk az óvoda áldásaiban. Hát -
ránya volna a külterületi internátusnak, hogy a 
szülők idegenkednének ettől, miután a külterü-
leteken a földmívelő lakosság a gyermeki mun-
kaerőt nem nélkülözheti. Ezenkívül valószínű, 
hogy egy-egy külterületi iskolánál nem lenne 
annyi, nagyon messze lakó tanköteles, hogy 
azok számára külön külterületi internátust le-
hessen felállítani. 

Ebben az esetben pedig a külterületi tan-
kötelesek részére a belterületen kell interná-
tust építeni. 

Az internátus fenntartási költségeit, az ér-
dekelt szülők anyagi tehetségükhöz mért hozzá-
járulása mellett, a politikai községnek kell vi-
selni. 

A külterületi tankötelesek számára építendő 
internátusok kérdése hivatalos helyeken is fel-
vetődött már, de miután ez irányban tárgyalá-
sok még nem voltak, ezekről véleményt mon-
dani nem is lehet s e kérdés megoldása kizá-
rólag a helyi viszonyoktól függ. Bármelyik 
megoldási módot is választjuk: a külterületi 
tankötelesek beiskolázásáról valami módon sür-
gősen gondoskodnunk kell. 

Az iskolábajárás állandó természetű akadá-
lyai között tárgyalnunk kell még a természeti 
akadályokat. 

Ezzel a kérdéssel már a 130.700. VHI. a.— 
1922. sz. rendelet 62. szakasza foglalkozik, s az 
akadályok elhárítását a helyi hatóságok köte-
lességévé teszi. 

A kérdés azonban még ezzel nincs elintézve, 
mert dacára a rendelet megjelenésének, még 
ma sem történtek intézkedések, hogy az utakon 
legalább a gyalogos-tankötelesek közlekedhes-
senek. A rendeletnek hibája, hogy nem álla-
p í t ja meg azt a személyt, aki az utak rendbe-
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hozatalára a kezdeményező lépéseket s az első 
jelentést megtenni köteles. Ha azután valame-
lyik tanító a hivatása szerinti kötelességből vé-
get akar vetni ezen áldatlan állapotnak s az 
utak jókarba hozatalát kezdi sürgetni, azzal 
ijesztgetik, hogy ha már felkavarja azt az 
ügyet — vállalja érte a felelősséget! (T. i. a 
községek az út javí tásokra szükséges összegek 
előteremtéséért a tanítóra neheztelnek.) Ezért 
rendeletileg kellene kimondani, hogy amikor i 

a tanító a 130.700. VIII. a—1922. sz. rendelet 
29. % 8. pontja a lapján igazoltnak veszi a tan-
köteles mulasztását, ugyanakkor az utak álla-
potáról egyenesen 1. a j á rás i főszolgabíróhoz és 
ugyanakkor 2. a kir. tanfelügyelőhöz köteles 
jelentést tenni. Természetesen a főszolgabíró 
köteles legyen soronkívül intézkedni, a taní tó 
pedig 8 naponként addig, míg az utak használ-
ható állapotba helyezve nincsenek, köteles le-
gyen jelentéseit megismételni. 

Népünk műveltsége, egybevetve a korral, anyanyelvvel és vallással. 
Ezzel a címmel rendkívül érdekes és tanulsá-

gos cikket írt Mozolovszky Sándor dr. a „Ma-
gyar Statisztikai Szemle" ez évi 7—8. számában. 
E cikkből közöljük a statisztikai táblázatokat 
is az ezekhez fűzött kommentárból az alábbi 
részleteket. 

Aa ország népességének a statisztika által 
felállított műveltségi fokmérőjén a legalacso-
ayabb fok az írni-olvasni tudás, a következő 
az elemi ismeretek elsajátí tására hivatott négy, 
illetve hat elemi iskolai osztálynak az elvég-
zése. Magasabb fok már a középiskola IV., 
VI. és VIII. osztályainak elvégzése, mely foko-
satok mindegyike különböző életpályákon való 
•lhelyezkedésre nyi t ja meg a kapukat ós leg-
felsőbb fok a főiskolai végzettség. 

Aa 1920. évi népszámlálás a lap ján vizsgálva 
az egyes műveltségi fokozatokba tartozók kor," 
anyanyelv és vallás szerint részletezett adatait, 
a következő érdekes ós tanulságos eredményekre 
jutunk. 

A 6 éven felüli összes analfabéták száma 
(665.078) az analfabétizmus leküzdése szem-
pontjából figyelembe jöhető korcsoportok sze-
r in t majdnem pontosan négy negyedre osztható. 
A 6—11, továbbá a 12—39 éves korúakra esik 
ugyanis az analfabéták 27-9+23'7=51-6%-a. A 
6—11 éves korúakra azért esik nagyobb arány, 
mer t közöttük vannak a 6 évet, 7 évet alig be-
töltöttek is, kiknek még nem volt alkalmuk a 
betűvetés mesterségét elsajátítani. Az analfa-

A 6 éven felüli népesség megoszlása műveltségi fokozatok szerint, a korral egybevetve. 
a) Abszolút számokban. 
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bétizmus leküzdésére újabban megindult moz-
galom, valamint az iskoláztatás intenzivebbé 
lételére foganatosított legutóbbi kormányintéz-
kedések révén alapos remény van arra, hogy a 
legfiatalabb nemzedék mindinkább kitérj dt 
mértékben fog részesülni az alapműveltség áldá-
saiban. Az analfabéták másik két negyedénél, 
a 40—59 éves (25'1%) és a 60 éven felülieknél 
(23'3%) már ezek az intézkedések nem fognak 
•okat segíteni. 

A 12—39 évesek korcsoportjában 93*3% az írni-
olvasni tudó, a 40—59 évesek között 82-0%, a 6—11 
I4'8%. Legmagasabb az írni-olvasni tudók 
évesek között 72'6%, a 60 éven felüliek között 
aránya a 20—23 éves korban: 951%, legalacso-
nyabb az ismeretlen korúaknál: 54'8%, megjegy-
zendő azonban, hogy az ismeretlen korúaknak 
•sak 19'9%-a tulajdonképeni analfabéta, míg 
253 százalékukról a számlálólap hiányos kitöl-
tése folytán nem lehetett megállapítani, hogy 
a műveltségnek mely fokán állnak. 

Az összíes 6 éven felüli analfabéták 41'6%-a 
férfi és 58-4%-a nő. E különbségnek megfelelően 
más és más az egyes korcsoportokban is az 
írni-olvasni tudók aránya a férfiaknál és a 
aőknél. 

A 15—39 éves férfiak között 93*9% ír-olvas, 
míg az ugyané korban lévő nőknek csak 
92'7%-a; a 40—59 éves férfiak 86'8%-a, a nőknek 
jed ig már csak 77'4%-a tud írni-olvasni; a 60 

évnél idősebb férfiak között jobb az írástudók 
aránya: 73'8%, mint a 6—11 éveseké között: 
72-7%, míg a nőknél a 6—11 évesek 72'6%-a és a 
60 éven felülieknek csak alig több, mint a fele, 
56"3% tud írni-olvasni, ami annak a következ-
ménye, hogy régebben a nők iskoláztatá-
sára sokkal kevesebb gondot fordítottak. 
A férfiak és nők arányszáma a 6—11 éves 
korban közelíti meg egymást a legjob-
ban. Ebben a korcsoportban a férfiaknál 
még bizonyos hátramaradottság is tapasz-
talható. Ügy a férfiaknál, mint a nőknél 
a 20—23 évesek között legjobb az írni-olvasni 
tudók arányszáma, míg azonban a férfi nemen 
lévő 20—23 évesek 95'5%-a ír-olvas, addig a 
20—23 éves nőknek csak 94'8%-a. Érdekes viszont, 
hogy a 12—14 és 15—19 éves korcsoportban több 
a nőknél az írni-olvasni tudó, mint a férfiak 
között. Ez a jelenség abban leli magyarázatát , 
hogy a háború alatt iskolaköteles korban volt 
férfinemzedéknek kellett a hadbavonult idősebb 
férfinépesség helyett munkába állani s ezen idő 
alatt iskolai oktatásban természetesen nem 
részesülhettek olyan arányban, mint a nők. A 
többi korcsoportokban mindenütt kevesebb az 
írni-olvasni tudó nők számaránya, mint a 
férfiaké, a 34. életévén túl pedig rohamosau 
hanyatlik, annyira, hogy a 60 éven felüli nők 
közül osak al ig felényi, 56"3% van a legelemibb 
alapműveltség birtokában. 

A 6 éven felüli népesség megoszlása műveltségi fokozatok szerint a korral egybevetve. 
b) °/o-okbaii. 
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Az elemi iskolának legalább 1Y. osztályát 
végezte a 6 éven felüli összes népesség 69"0%-a. 
a 6 éven felüli írni-olvasni tudóknak 81-3%-a. 
Legalább VI. elemi isk. oszt. végzettséggel bír 
a 6 éven felüliek 42-8%-a s a 6 éven felüli írni-
olvasni tudók 50'0%-a. Mint az általában írni-
olvasni tudóknál, úgy e két kategóriában is a 
20—23 évesek korcsoport jának arányszámai a 
legkedvezőbbek. Ebben a két kategóriában 
továbbá, bár mindinkább csökkenő mértékben, 
de még mindig figyelemmel kísérhető a fi- és 
nőneműek végzettsége között a fineműek rová-
sára mutatkozó eltolódás és pedig a IV. elemit 
végzetteknél a 20—23 éves, a VI. elemit vég-
zetteknél már csak a 15—19 éves korcsoportig 
bezárólag. 

Míg a IV. elemi osztályt a 6 éven felüli népes-
ségnek több, mint kétharmada, a 6 elemi osz-
tályt közel a fele végezte el, addig az ennél ma 
gasabb műveltségi fokozatokat a 6 éven felü-

A 6 éven felüli népesség megoszlása műveltség 
fokozatok szerint a vallással egybevetve 

%-okban. 
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lieknek lényegesen csekélyebb hányada érte el. 
Négy középiskolai osztályú végzettsége a 6 éven 
felüliek közül csak minden 11-iknek, hat közép-
isk. oszt. végzettsége minden 25-iknek, nyolc 
középisk. oszt. végzettsége minden 33-iknak és fő-
iskolai végzettsége meg éppen csak minden 
100-iknak van. Nem szabad azonban figyelmen 
kívül hagyni, hogy ezekre az arányszámokra 
befolyással van az is, hogy a magasabb művelt-
ségi fokozatokat csak magasabb korban lehet 
elérni. 

A 20—23 éves korcsoport az összes műveltségi 
fokozatokon keresztül, úgy a férfiaknál, min t a 
nőknél a többi korcsoportokkal szemben a leg-
jobb arányszámokat tünteti fel. 

A közép- és főiskolát végzett férfiak és nők 
arányszámait ikülön-külön vizsgálva, ismét egy 
érdekes jelenség ötliik szembe. Amíg ugyanis a 
nőknél megfigyelhetjük azt a szabályszerűséget, 
hogy a 20—23 éves korcsoporttól úgy lefelé, mint 
felfelé menő korcsoportokban az arányszámok 
fokozatosan csökkenő irányzatot mutatnak, ad-
dig a szabályszerűség a férfiaknál mind já r t a 

! 24—29 évesek korcsoportjában megszakad és 
! csak a 30—34 évesek korcsoportjától felfelé 
; menőleg folytatódik tovább zavartalanul. Ez a 
j jelenség szintén nem egyéb, mint a közelmúlt 
| háborús esztendők sötét árnyéka. A 24—29 éves 
I férfiak arányszámaiban mutatkozó hiányosság 
i ugyanis a tartalékos tiszteknek a háborúban 
j történt tömeges elesése következtében a maga-
; sabb műveltségű férfinépességben beállt vér-

veszteség, részben pedig a háború folytán kato-
nai szolgálatra bevonulni s ezzel tanulmányai-
kat abbahagyni kényszerült i f jak jelentékeny 

j száma révén ikerül ki. 
I Áttérve az anyanyelvi adatokra, a magyar 

anyanyelvű (természetesen itt is a 6 éven felüli) 
népesség írni-olvasni tudása teljesen egyező az 
összes 6 éven felüli népesség írni-olvasni tudá-
sának átlagos arányával , 84-8%-kal. Ennél egye-
dül a német anyanyelvűek írni-olvasni tudóinak 
aránya kedvezőbb: 89"7%, azonban a magasabb 

A 6 éven felüli népesség megoszlása műveltségi 
fokozatok szerint az anyanyelvvel egybevetve 

%-okban. 
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műveltségi fokozatokban a magyarság fölénybe 
kerül. A legkevésbbé művelt elem az oláb és a 
ruthén. Mind e két anyanyelvet beszélőknek 
majdnem a fele analfabéta. 

A tótok között van — a magyarok után — 
aránylag a legtöbb írni-olvasni tudó. A tótok 
a legnagyobb tömegben Békés vármegyében, 
továbbá Pest-Pilis vármegyében és a székes-
fővárosban laknak. Mindezeken a területeken 
az iskoláztatási viszonyok igen kedvezőek. 

Nemek szerint külön-kiilön vizsgálva az egyes 
anyanyelveket beszélők műveltségi viszonyait, 
legfeltűnőbb, hogy ú g y az oláh, min t a rutén 
anyanyelvű nőknek jóval több mint a fele 
analfabéta. 

A nők hátramara dottsága legnagyobb a két 
görög felekezetnél. A görög katholikus férfiak 
25"8%-a, a nők 34'8%-a, a görögkeleti férfiak 
301%-a, a nőik 44'0%-a írástudatlan. Általában 
akár anyanyelv, akár vallásfelekezetek szerint 
mér jük össze a néprétegek műveltségi viszo-

! nyait, a nők mindenütt kisebb a rányban része-
! sednek a műveltségi fokozatokban. 
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A közgazdaságtan 
és társadalomtan módszere/ 

I r ta : Geőcze Sarolta. 

XXIII. 

A népesség. 

Ezt az igen fontos kérdést úgy közgazdasági, 
mint szociális, de legíőkép nemzeti szempont-
ból kell tárgyalni, összefüggésben a gazdasági 
élet minden ágával, felhasználva a statisztika 
adatait. De épp ezzel kapcsolatban nem lehet 
eléggé nyomatékosan hangsúlyozni azt, hogy 
a népesség nem puszta statisztikai szám, hanem 
érző, akaró egyénekből álló élő valóság; tehát 
azt nem lehet és nem szabad ridegen csak szám-
szerűleg kezelni, az nem pusztán mint a terme-
lés tényezője fontos, hanem ellenkezőleg: az 
egész gazdasági élet célja az egész népesség 
megélhetésének biztosítása, s minél nagyobb-
fokú jólétének lehetővé tétele; hogy tehát nem 
a népesség van a termelésért, hanem a terme-
lés a népességért s hogy csak az a termelés jo-
gosult, amelyik a népesség jólétét szolgálja 
(tehát sem a rabszolgamunka, sem a hamis-
ékszergyártás). Ezek a tételek oly természete-
sek, hogy maguktól értetődőknek látszanak és 
axiómáknak kellene lenniök. Sajnos, ma még 
nem azok. A régi rideg utilitarista felfogás 
a népességben is csak a termelés eszközét látja, 
a fogyasztás végcéljául pedig nem a népesség 
jólétét, hanem a termelő anyagi hasznát tekinti. 
A modern tömegtermelésből eredő társadalmi 
bajoknak itt a gyökere. Ezt a vészes gyökeret 
kell kiirtani s a jövő nemzedékben a jobb, tisz-
tultabb és bölcsebb felfogást kialakítani. 

Elsősorban azt, hogy a nemzetre nézve leg-
drágább, legértékesebb jószág — nem a biíza, 
nem az iparcikk, hanem a testileg-lelkileg ép 
emberanyag; abból kell termelni minél többet, 
minél jobbat s annak kell leglelkiismereteseb-
ben gondját viselni. Viszont a legnagyobb nem-
zeti veszedelem nem az árvíz, ami a termést 
megsemmisíti, sem az ipari pangás, hanem 
a népességnek egyke okozta stagnálása, vagy 
éppen egyéb bajok okozta fogyása. Az egyke 
a nemzeti öngyilkosság. A szaporaság a nem-
zeti élet biztosítása. Azért mindennél fontosabb, 
igazi létkérdés a nemzetre az okos népesség-
ügyi szociálpolitika. Tehát a népes családok 
anyagi és erkölcsi támogatása és a művelődés 
lehetőségének a megadása a sokgyermekes csa-
lád sarjának is. 

A részletezésnél első 
a népesség összetétele (nem, életkor, egészségi 

állapot, faj , vallás, erkölcsiség, foglalkozás, 
műveltség szerint) mennyiség, de főleg minőség 
szerint; mert a mennyiség nem elég; a nemzeti 
haladás azon fordul meg: mily erkölcsi faj-
súlyú elemekből áll a társadalom? 

A nemek megoszlása főleg gazdasági szem-
pontból fontos. Régebben a kivándorlás, majd 
a világháború apasztotta a férfiak számát, fő-
leg magyar faj tánkban. Ez azonban nemcsak 
munkaerőcsökkenést jelent, hanem az ember-
anyagnak fajsúlybeli csökkenését is; mert Ame-
rikába a munkabírója, az életrevalója, az épje 
vándorolt; a harctéren a férfinép színe-virága 
esett el; míg a nyomorékja, a betegje, a hibása 
itthon maradt. A férfinép fogyása folytán meg-
nőtt a nők arányszáma; már a háború előtt is 
több volt a nő, mint a férfi (akkor a kivándor-
lás folytán csak az alsóbb rétegekben). Ez már 
gazdasági és társadalmi veszedelem, mert a 
férfimunkát ai női fizikum nem bír ja ; de szinte 
nagyobb baj az, hogy sok család elárvult, sok 
nő elözvegyedett, sok öreg szülő gyámol nélkül 
maradt; a családalapítás nehezebbé vált; sok-
sok ezer nő ki van belőle zárva, főleg a közép-
osztályban, s így az önálló kenyérkeresetre van 
utalva; a lét versenyét pedig a gyöngébb női 
szervezet nem bírja. A sok hadiözvegy s árva 
ellátása pedig az államra, tehát az adózókra is, 
súlyos terhet jelent. 

Az életkor szerinti összetétel azért fontos, 
mert a nemzeti munka s a szaporodás szem-
pontjából csak a meglett népesség értékes; a 
gyermeket, öreget' el kell tartani. Hiába szüle-
tik nálunk több gyermek, ha idő előtt elhal, 
ha nem bírjuk fölnevelni, az a családra csak 
terhet, gondot jelent s nem jelenti a nemzeti 
erő gyarapodását. (Itt konkrét példák az egyes 
családok életéből.) Ezért kell mindent elkövet-
nünk, hogy a csecsemő- és gyermekhalandósá-
got csökkentsük. Viszont az is baj, ha az apa, 
anya idő előtt megrokkan, ha a paraszt korán 
vénül. Okos életmóddal, tisztasággal az életerőt 
tovább fenn lehet tartani; de magát az életet is 
lehet nyújtani.2 Ez pedig a családokra nagy 
áldás; mert a tapasztalt öregek jó tanácsa mér-
sékli >a fiatalok meggondolatlan hevét úgy a 
magán-, mint a közéletben; s a jó nagyapa, 
nagymama ta r t j a össze a családot. (Itt is kon-
krét példák.) Tehát nemzeti szempontból az a 
jó, ha az átlagos életkort okos közegészségügyi 
intézményekkel sikerül emelni. 

A faj szerinti összetétel nemzeti szempontból 
fontos. A nemzeti erőt az államalkotó faj túl-
súlya biztosítja. De az nagy előny a gazdasági 
életre, ha bár idegeniszármazású kultúrfajok is 
vannak a népesség közt; nemzeti szempontból 
azoknak a beolvasztása kívánatos. A beván-
dorlás azonban csak abban az esetben előnyös, 
ha értékes emberanyag vándorol be. 

A vallás szerinti összetétel szociáletikai szem-
pontból fontos, mert szinte minden vallás rá-
nyomja erkölcsi bélyegét a társadalomra, amely 
annak követője. A vallástalanság pedig, lia az 
szélesebb rétegekre terjed ki, maga után vonja 
a családi élet bomlását, majd a közélet züllését. 
A bűnözési statisztika pedig a népességi statisz-
tikának egyik legfontosabb része. 

1 A megelőző közleményeket lásd a Néptanítók Lapja 
mult évi és folyó évi számaiban. 

2 Pl. Angliában a mult század elején a halálozási 
szám 38°/oo volt; azt sikerült leszorítani 22-re, sőt 18-ra. 
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A foglalkozás szerint való megoszlás gaz-
dasági és társadalmi szempontból azért fontos, 
mert azon fordul meg a gazdasági élet egyen-
súlya. A csupán őstermelő ország iparcikkek 
dolgában gyarmati viszonyba jut az iparos 
külfölddel szemben (hazánk és Ausztria; Csonka-
Magyarország s iparűző szomszédai). Sokszor 
kultúrailag elmaradottak. (Pl. Szerbia.) Viszont 
az indusztrializált országok élelem dolgában 
szorulnak behozatalra s egy blokád esetén az 
éhínség térdre kényszeríti őket. (Karthago, 
Belgium, Anglia.) Az értelmiség túltengése szel-
lemi proletariátust termel (pl. ma nálunk), 
amely a rombolás i ránt fogékony. Az értelmi-
ség hiányát viszont a közigazgatás s kormány-
zás sínyli meg, mert akkor azt silány elemek-
kel kell végeztetni (a mai utódállamok) vagy 
külföldről kell művelt elemet behozni (pl. a 
mai Oroszországban, az értelmiség kiirtása foly-
tán). Tehát egyik véglet sem jó. A foglalkozá-
sok' helyes arányára van szükség. 

A népesedésnek három mozzanata van: a sza-
porodás, a családalapítás (házasságkötés) s a 
halálozás vagy apadás. Az első kettőnek föl-
tétele a kedvező megélhetési viszonyok; de az 
okos szociálpolitika is (pl. a családalapítást 
megkönnyítő s a családvédő törvények). A 
természetes szaporodás függ a gazdasági viszo-
nyoktól is. Azért fontos a többtermelés s a 
munkaalkalmak szaporítása. 

Rá kell mutatni a r ra is, hogy a családok sza-
porasága milyen nagy mértékben függ az er-
kölcsi állapottól, főleg a vallásos hit erejétől, 
vagy gyöngülésétől. I t t utalás az egykében 
rejlő nemzeti veszedelemre s arrai, hogy min-
den hanyatló társadalomban tehernek tekin-
tették a gyermeket (Görögország, Róma, a 
nagy forradalom előtti s a mai Franciaország), 
mert a népes család fölnevelése áldozatot kíván; 
az önző, élvezetek hajhászásába merült ember 
erre nem hajlandó. (Itt is konkrét példák, lehe-
tőleg a hallgatók életköréből.) Természetesen, 
mindebből annyit, amennyi az illető hallgatók 
fejlettségének és tapasztalati körének megfelel. 
Sajnos, a mai i f júság általában felvilágosodot-
tabb, semmint mi régi emberek gondolnók. Ha 
már ezen nem segíthetünk, legalább tisztult 
életfelfogáshoz juttassuk el általa. 

A népesedéssel kapcsolatban kell az if júság-
gal megértetni a közegészségügy fontosságát is 
s azt, hogy annak legfőbb tényezője a művelt-
ség (miért pusztított a kolera jobban a műve-
letlen tömegek közt1?) s főleg az élettani isme-
reti. Utalni kell a népbetegségekre (gümőkór, 
alkoholizmus, vérbaj, trachoma, éhtífusz, skor-
but stb.)4 s az azok ellen való védekezésre. Az 
ipari betegségekre. Ki kell emelni azt, hogy 
a kötelező védőhimlőoltás, s a munkás testi 
épségét védő törvények, Pasteur-intézet, Men-
tők, járványok elleni küzdelem tekintetében mi 
legelői jártunk; de a r ra is, hogy a háború s 

3 Lásd erre nézve: Lambrechts II., Világháború és új 
élet. Le Play, A munkásviszony ok reformja és Oeőcze 
Sarolta, Szociologia (126—127. lap). 

4 Chyzer Béla, A gyermekmunka Magyarországon. — 
A közegészségügyi kongresszus munkálatai. — Az éhező 
Oroszország. (Magyar Gazdák Szemléje, 1902/3. évf.) 

hazánk széttépettsége folytán megromlott egész-
ségügyi viszonyok (lakásnyomorúság, ínség, 
hadirokkantak nagy száma, stb.) következtében 
milyen nagyon sok még a teendő s hogy épp 
e téren milyen feladat vár a vezető osztályra. 

Behatóan kell tárgyalni 
a népesség megoszlását is, vagyis a falu, vá-

ros5 és tanya6 kérdését s egymáshoz való viszo-
nyát s ami ezzel összefügg: magát a népesség 
sűrűségét s a telepítést7 és a városba özönlést. 
Főleg ez utóbbira kell rámutatni s annak hatá-
sára a nép testi szervezetére és erkölcsére; ezzel 
szemben a művelt világ szerte megindult „Visz-
sza a /aZwfca/"-mozgalomra, nálunk a Falu-Szö-
vetség s a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövet-
sége falufejlesztő működésére s az Iskolánkívüli 
Népművelési szervezet munkásságára. De fő-
leg arra, mily vétkes mulasztással hanyagol-
tak el a színmagyar ta.nyavilágot s mily esz-
közökkel lehet ezt a mulasztást jóvá tenni, a 
tanyai nép egészségéről, műveléséről és erkölcsi 
szükségleteiről gondoskodni. 

Utolsó, de a nemzeti élet szempontjából első-
rendű kérdés a népáramlás, vagyis 

a ki- és bevándorlás. I t t meg kell értetni a 
különbséget a gazdag és szegény kivándorlás, 
vagyis a között, váj jon a túlnépes ország gaz-
dag népe vándorol-e ki, gyarmatosítva s az 
anyaországnak ú j területeket hódítva (Anglia, 
Németország), vagy a népesség megélhetését 
biztosítani nem tudó országok szegény népe, 
amely gyarmatosításra képtelen s így ott, ahol 
letelepszik, előbb-utóbb beolvad s így az anya-
országra elvész. (A mi kivándorlóink nagy 
része.) A bevándorlás tárgyalásakor pedig fő-
leg annak a megértetése, mily elemek beván-
dorlása kívánatos8 s melyeké veszedelmes. I t t 
utalás az amerikai Unióra, amely eleinte, míg 
népessége ritka volt, bárkit befogadott; de ma 
már már kérlelhetlenül sorompót állít mindea-
féle kóros és megbízhatatlan elem elé, sőt a 
kínai és japán bevándorlást is korlátozza.' 

Részletesen kell tárgyalnunk a magunk ki-
és bevándorlási mozgalmait, azokat az okokat, 
melyek azt megindították és táplálták s ar. 
abból eredő anyagi és erkölcsi ká r t (a munka-
bíró elem kivándorlása folytán beállt munkás-
hiányt s csökkenést a védőerőben; továbbá a 
családi élet bomladozását). 

Legfontosabb azonban mindezekkel kapcso-
latban 

a népességügyi szociálpolitika1 ' feladataira 
mutatni rá s a holnap társadalmának vezetői-
ben azt a felelősségérzetet fejleszteni ki, mely-

5 Lásd erre nézve: Lambrechts, Vüágháború és ú j 
élet, továbbá Geőcze S., Szociológia (128—129. lap.) 

8 Erre nézve a Magyar Gazdaszövetség 1922-i tanyai 
kongresszusának munkálatait. (Magyar Gazdák Szemléje, 
1922, júniusi szám.) 

7 Erre nézve 1. Czettler, Mezőgazdasági szociálpolitika. 
Továbbá Geőcze S., Az 1000 éves ország (a telepítése^. 

8 Lásd erre nézve: Geőcze S., Az 1000 éves ország. (A 
telepítések.) 

' Lásd ezt bővebben: Geőcze S., Szociologia, 129—132. 
lap); végül A Székelykivándorlási kongresszus s a Fel-
vidéki kivándorlási kongresszus munkálatait. 
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nek hiánya nemzeti társadalmunk gyöngülését 1 

előidézte. Meg kell velük értetni, hogy az így 
kifejlett bajok orvoslása ma a nemzetre lét-
kérdés, a vezető elemnek pedig kötelessége. 

Első a közegészségügy javítása, tehát a i 
orvoshiány mesgzüntetése, főleg falun s a 
tanyavilágban. Az anya- és csecsemővédelem 
s a gyermekgondozás teljes kiépítése (itt utalás 
az Állami Gyermekmenhely, a Gyermekvédő 
Liga, az Országos Stefánia-Szövetség műkö-
désére, a holland és egyéb gyermekmentő ak-
cióra, a bölcsődékre, napközi otthonokra; jó 
lenne egyet-kettőt meg is nézni. Ismertetni 
kell a népkonyhát, melegedőszobát, a gyári ét-
kezőket, a menzákat, az Ingyentejet. A nép-
betegségek elleni küzdelmet (védőhimlőoltás, 
antialkoholista intézmények, tüdőbetegszanató-
riumok, a Pasteur-intézet, a kórházak, klini-
kák, a tisztviselők betegsegélye s üdültetése, 
a Munkásbiztosító, iskolai szem- és fogvizsgá-
lat stb.). S meg kell értetni, hogy voltakép a 
közélelmezés szervezése is (tehát a rekvirálás, 
jegyrendszer, hatósági élelmiszerkiosztás, a 
piac s a tej árusítás ellenőrzése) a közegészség-
ügyet szolgálja. 

A gyermekvédelmet pedig az előbbieken kí-
vül hathatósan szolgálja: az egyke elleni küz-
delem; a gyermekbíróság, a javítónevelés, a 
hadi- és egyéb árvaházak, a Nyomorék gyerme-
kek Otthona stb. 

A családot erősíti a családi pótlék, a nyugdíj 
biztosítása, az anyasági biztosítás, úgyszintén 
a gazdasági munkás- és cselédbiztosítás. A 
munkásházak és munkáslakások, a tisztviselő-
telepek és öröklakások, a házbér szövetkezetek. 
Végül a törzsöröklés, a tűzhely védőtörvény; 
sőt maga a földbirtokreform is. 

A népesség megoszlása tekintetében már utal-
tunk a Faluszövetségre, a Manszra, a tanyai 
akcióra s a földbirtokreformra s a tisztviselő-
éi munkástelepekre s a telepítésre. 

A ki- és bevándorlás terén törvényes védeke-
zés szükséges a káros elemek bevándorlása 
vagy hazajövetele ellen (bolsevisták stb.), tehát 
azok kitoloncoltatása s letelepedési engedély 
megtagadása s a földbirtokszerzés visszaható 
erejű revíziója. Viszont az értékes elemek (ki-
vándorlott vagy hadifogságban sínylődő hűsé-
ges véreink) hazahozatalának vagy betelepedé-
sének, a földbirtok- és lakásszerzés megkönnyí-
tése rájuk nézve. 

A nemzeti öntudatot fenntartó történelmi 
középoszály erősítésére szükséges a méltányos 
fizetésrendezés s nyugdíjmegállapítás, megfelelő 
családi pótlékkal és okos hitelnyújtás; az er-
kölcsi függetlenség biztosítására szolgálati 
pragmatika; a gyermekek neveltetésének meg-
könnyítésére tandíjmérséklés és olcsó interná-
tusok. 

Végül kell a küzdelem a faji hibák ellen s a 
nemzeti érzés és a vallásos hit ápolása. Ezektől 
lehet majd remélni a közerkölcs javulását is. 

Az okos népességügyi szociálpolitika így, de 
csakis így válhatik a nemzeti megújhodás té-
nyezőjévé. i 

A lengyelországi nemzetiségi iskolák nyelvi 
rendelkezései. 

í r t a : Tomcsányi János. 

Lengyelországnak mintegy 30 százaléknyi 
nem lengyel nemzetiségű lakosa van. Ezek is-
kolaügyét eddig a volt felosztó hatalmak ér-
vényben maradt törvényei szabályozták. Mivel 
azonban Lengyelországot úgy sa já t alkot-
mánya, mint a nemzeti kisebbségekről szóié 
szerződés szabadelvűbb eljárásra kötelezi, mint 
az akár a német, akár pedig az orosz törvé-
nyek a lapján lehetséges lenne, a kormány be-
nyújtot ta az iskolák nyelvének részleges sza-
bályozásáról szóló törvényjavaslatot, mely az 
összes lengyel pártok hozzájárulásával tör-
vényerőre is emelkedett. 

Az ú j törvény csak a mintegy 37a milliónyi 
rutén, az 1 milliónyi fehérorosz és a mintegy 
50.000 főt számláló l i tván nemzetiségekre vonat-
kozik, mint amelyek — különösen ami a két 
elsőt illeti — nagyobb tömegűek, összefüggő, 
zárt területen laknak s iskolaügyük a legren-
dezetlenebb. A csupán kis töredékben, két já-
rás területén lakó litvánok ügye azért vétetett 
fel a törvénybe, mert Litvánia Lengyelország-
gal ellenséges viszonyban van, az ott lakó len-
gyel nemzetiséget üldözi s a lengyel kormány 
így akar ta bizonyítani, hogy' az ellentétek oka 
nem nála, hanem az ellenfélnél keresendő. Am 
országban körülbelül 1 millió német és 2V» 
millió magát külön nemzetiségűnek valló zsidó 
is él, ezek azonban szétszórtan laknak s ezen 
felül a németek teljesen kiépített iskolai szer-
vezettel is rendelkeznek s azért a két nemzeti-
ség ügye külön megoldást igényel. 

Az ú j törvény rendelkezései a következők: 
A lengyel állam iskolázásának szervezet* 

egységes, e téren egyedül a törvényhozás jogo-
sult jogszabályok alkotására. Nemzetiségi tan-
nyelvű magániskolák is csak azon feltételek 
mellett létesíthetők, mint a lengyel tannyelvű 
magániskolák. Ezen keretekben rutén, fehér-
orosz és litván lakosság által lakott s a tör-
vényben szorosan elhatárolt területen az alábbi 
alapelvek kötelezők: 

Az olyan községekben elhelyezett állami elemi 
iskolákban, amely a községekben legalább 
25°/o-nyi rutén, fehérorosz vagy litván lakosság 
van, abban az esetben, ha az elsorolt nemzeti-
ségek valamelyikéhez tartozó legalább 48, 
ugyanezen iskolai körzetben lévő gyermek 
szülője ezt hivatalosan igazolt nyilatkozatba* 
követeli, ezen gyermekek részére s a j á t anya-
nyelvű oktatás biztosíttatik. Ha az illető kör-
zetben nincs 40 gyermek, kiknek szülei rutén, 
fehérorosz vagy litván nyelvű oktatást követel-
nek, az iskola tannyelve az állam hivatalos 
nyelve (a lengyel) lesz. Ha valamely körzetbe* 
a nemzetiségi tannyelvet követelőkön kívül 
legalább 25 olyan gyermek van, kiknek szülei aa 
állam nyelvén való oktatást követelik, a tanítás 
kétnyelvű lesz, vagyis az órák fele az állam 
nyelvén, másik fele pedig az illető nemzetiség 
nyelvén való tanításra esik. Ha ninog az illeté 
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iskolai körzetben 25 olyan gyermek, kiknek szü-
lei az állam nyelvén való oktatást kívánják, a 
tanítás rutén, fehérorosz vagy li tván nyelven 
folyik. Az ugyanazon iskolai körzetben lévő len-
gyel és rutén iskolák a lehetőséghez képest 
közös, vegyes tannyelvű iskolákká vonatnak 
össze. 

Az egy, két és három osztályú iskolákban 
(a mi osztatlan vagy csak részben osztott isko-
láinknak megfelelő iskolák), és pedig úgy a ma-
gán, mint az állami, nem lengyel tannyelvű 
elemi iskolákban az államnyelv tanítása oly 
mértékben kötelező, amely mérték ezen nyelv 
szóban és írásban való gyakorlati célú elsajá-
t í tását biztosítja. A négy, öt, hat és hét osztályú 
(tehát nagyobb mértékben vagy teljesen osz-
tott) nem lengyel tannyelvű iskolákban, legye-
nek azok akár államiak, akár magánjellegűek, 
az államnyelvnek, a lengyel történetnek és a 
jelenkori Lengyelország ismertetésének lengyel 
nyelven való oly fokú tanítása kötelező, amely 
a tanulóknak a lengyel vagy vegyes tannyelvű 
líözépiskolába való átlépéshez szükséges isme-
reteket biztosítja. 

A fenti rendelkezések végrehajtásának biz-
tosítása céljából a vegyes nyelvű területek 
vegyes tannyelvű lengyel-rutén, lengyel-fehér-
orosz tanítóképzőket nyitnak s egy képzőben 
kötelezővé teszik a litván nyelv tanítását. 

A középiskolák nyelvi rendelkezései hasonlók 
ehhez, azzal a különbséggel, hogy belőlük a lit-
vánok joga kimarad s a rendelkezések egy-egy vá-
rosra, vagy közigazgatási já rásra vonatkoznak. 
I t t 150 gyermek szülőjének kell kívánnia a rutén 
vagy fehérorosz tannyelv bevezetését, amikor 
is abban vagy a szomszédos já rásban részükre 
vegyes — lengyel és illető nyelvű — iskolát 
nyitnak. A most meglevő, ugyanazon városok-
ban elhelyezett külön tannyelvű középiskolák 
a lehetőséghez képest vegyes tannyelvűekké 
vonatnak össze. Minden nem lengyel tannyelvű 
középiskolában lengyel nyelven tanítandó a 
lengyel nyelv és irodalom, a történet, földrajz 
és a jelenkori Lengyelország ismertetése. 

A szakiskolákban a tanulók 40°/o-ának szülei 
kívánhatnak kétnyelvűséget. Ha ilyen kívánsá-
got elő nem terjesztenek, a tannyelv lengyel. 

Az önkormányzati testületek (községek, járá-
sok, vajdaságok) által közgazdákból fenntartott-
iskolákra ugyanezen rendelkezések irányadók. 

A rendelkezések sokkal többet nyújtanak a 
nemzetiségeknek, mint amire az államokat a 
nemzetiségi kisebbségekről szóló nemzetközi 
szerződések kötelezik. Bizonyítja ez a lengyel 
nemzet szabadelvűségét és emberiessségét. 

Hiszek egy Istenben, 

Hiszek egy Hazában, 

Hiszek egy isteni örök Igazságban, 

Hiszek Magyarország föliámadásában. 

Amen. 

A hazai tanügyi lapokból. 
A Tanítók Szövetsége f. évi 10. számának a 

vezércikkét Simon Lajos ír ta a tanítóság köze-
lebbi feladatairól. — Móra István „Szófogadat-
lanság" cím alat t megjelent tárcája egy kis 
epizódot elevenít fel kedvesen. — A lapnak 
ebben a számában jelent meg a Magyarországi 
Tanítóegyesületek Országos Szövetsége pedagó-
giai szakosztályának a tervezete. A szakosztály 
a neveléstudomány és tanítástan minden ágá-
nak irodalmi és gyakorlati téren való hivatás-
szerű komoly művelését tűzte ki célul. Tagja i 
tiszteletiek, tanácstagok és rendesek. A tiszte-
leti tagokat a kiválóbb hazai szakemberek közül 
a szakosztály vezetőségének a jánla tára a Szö-
vetség elnöksége választja. A tanácstagokat a 
szakosztály elnökének a ján la tá ra a Szövetség 
tagjai közül a Szövetség elnöke nevezi ki. A 
szakosztály rendes tagja lehet a Szövetséghez 
tartozó egyesületek bármely tagja, ha ily 
irányú kívánságát a szakosztály elnökének be-
jelenti. A tanáesi és az ahhoz tartozó bizottsági, 
valamint szakosztályi ülések alkalmával a Szö-
vetség rendtartási szabályait kell betartani. A 
szakosztály elnöke mindig a Szövetség egyik 
tényleges alelnöke, akit a szövetségtanács erre 
szabályszerű határozattal felkér. A szakosztály 
jelenlegi elnöke Berwaldszky Kálmán, lapunk 
segédszerkesztője. Reá vár a szervezés nehéz 
munkája. A elnökön kívül a tisztviselői kar 
valamennyi tagjá t saját kebeléből választja a 
szakosztály, melynek a Szövetség vezetősége ön-
álló hatáskört biztosított. — Csorba Ödön „Az 
egység és tervszerűség alkotó ereje" cím alatt 
a tanítók szövetségházáról í r és be is muta t ja 
képben annak grandiózus tervét. 

A „Szabolcsi Tanító" Nyíregyháza város cen-
tennáriumi ünnepe, valamint gazdasági, ipari 
és kulturális kiállítása alkalmából 48 oldalas 
ünnepi számban jelent meg. 

A város és vármegye vezetőembereinek 
emlékserai után Szohor Pál cikke jön a tanító-
ságnak Nyíregyháza fejlődésében való szerepé-
ről, amelyet a eentennárium ünnepének részle-
tes és színes leírása követ. A „Szabolcsvár-
megyei Általános Tanítóegyesület" díszköz-
gyűléséről közölt szép tudósítás után az iskolák 
és kulturális intézmények működésének ismer-
tetését olvashatjuk. Miskolczy Mihály Gárdonyi 
Gézáról í r t egy hangulatos kis cikket abból az 
alkalomból, hogy Vargha Ferenc igazgató-
tanító a Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság 
részére megfestette a nagy író arcképét. Az érté-
kes és igen ügyesen szerkesztett ünnepi számot 
Gárdonyi Géza, Orsovszky Gyula és Kuhacska 
István arcképe díszíti. 

A Katholikus Tanítónők Lapja f. évi 7—8. 
számának a vezércikkét Ernszt Sándor írta, s 
ebben kiemeli azt, hogy mennyire szükséges 
most a nemzetnek életkedvet, ideált, bátorsá-
got adni. Ezt elsősorban az iskola teheti. Vál-
ságos időkben élünk, pusztulás vagy feltáma-
dás előttünk, minden a nép lelkétől, erényétől 
függ. Ezt az erényt csak a nevelés hozhatja 

i 
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meg. Nekünk hinnünk és bíznunk kell. Egy 
cseppet se kételkedjünk, csak tegyük meg köte-
lességünket, munkájiktól. lelkesedésünktől a 
jövő nemzedék, a nemzet jövője függ, a nemzet 
sorsára a nemzet nevelője hat legdöntőbben. — 
Pap Irén „Hogyan járulhat hozzá a tanító a 
vallásos érzület mélyítéséhez az iskolákban?" 
cím alatt értekezik. — Dr. Beődi Balogh Ilonar 
a reneszánszkori Olaszország nőneveléséről és 
családi életéről ír. 

A Tanítók Lapja f. évi 15. számának vezér-
cikke Kruff Lajosnak a dunántúli evng. egy-
házker. tanítóegyesület pécsi közgyűlésén mon-
dott elnöki megnyitó-beszédét ismerteti. — 
Tőrös Károly a tanítóképzésről í r t folytatásos 
cikket. — Székely Árpád az 1909. évi XII I . tör-
vénycikknek a hatásáról emlékezik meg. A jel-
zett törvény a nemzetiségi iskolák segélyezését 
biztosította, de a magyar nemzeti érzés ápolása 
és az államhűség szempontjából szomorú ered-
ményt hozott az oláh és szerb tannyelvű feleke-
zeti iskolák túlnyomó részénél. 

A Katholikus Iskola f. évi 2. számának 
„Kapunyitáskor" című, gondolkozásra késztető 
vezércikkét Számpl Pál írta. — Ruzsinszky Jó-
zsef a püspöki tantervnek tárgyi szempontból 
való revíziójával foglalkozik. 

A ,,Nemzetnevelés" f. évi 20. száma a Kath. 
Tanítóegyesületek Orsz. Szövetségének október 
13-án tar tói t közgyűléséről és a Katholikus Tan-
ügyi Tanácsnak ugyanezen napon tartott dísz-
közgyűléséről hoz kitűnően megírt tndósítást. 

Az Alföldi Népinívelés f. évi 6. számában 
Bodnár Bertalan „A természetrajz tanításának 
módszere" cím alat t reflexiót fűz Moldvay 
Sándor előző számban megjelent cikkéhez. — 
Gáspár Kálmán ebben a számban is folytatja 
az 1921. évi XXX. törvénycikknek gyakorlatban 
való alkalmazásáról szóló közleményét. 

Magyar Népművelés cím alatt dr. Krisztics 
Sándor és 'Nikelszky Zoltán folyóiratot indított, 
amelynek a lap. céljait ismertető vezércikkét 
Nikelszky Zoltán felelős szerkesztő írta. A nagy 
hozzáértéssel szerkesztett lap 1. számában Tantó 
József és Kiss József közleményeit olvashatjuk. 

A külföldi tanügyi lapokból 
a) Angol lapokból. 

h i amerikai tanítóság és a háború. 
Ha különösképen nem foglalkozott valaki 

haditudományokkal, igazán nem hiszi el, hogy 
Amerikát valaha is külföldi támadás veszélybe 
juttathatná. Pedig mikor az Egyesült-Államok 
alapítói négy és fél nemzedékkel azelőtt össze-
ültek az alkotmány megcsinálására, Angliától, 
Franciaországtól, Spanyolországtól és még az 
indiánoktól is kellett félniök. Megállapították 
és megegyeztek abban, hogy a közös cél érdeké-
ben való egyesülés lesz a legbiztosabb előkészí-
tése a közös védelemnek. Azóta öt háborúja volt 
az angolnak a külfölddel és egy önmaguk közt. 
Mindegyik esetben az angolok részéről történt 

| a hadüzenet. Némelyek azt mondják, hogy mind 
! a háft védekező háború volt, mások, hogy egyik 

sem. Némely iskolában azt tanítják, hogy az 
1812-i és a mexikói háborúk gyalázatai az angol 
történelemnek. A régebbi iskolakönyvek azon-
ban sokkal többet foglalkoztak a harcokkal, 
mint a mostaniak. 1900-ban nagyon elterjedt 
mozgalom volt az iskolákban, mely a katonai 
kiképzést sürgette. Pár év alatt azonban több 
ellenséget, mint követőt talált. Némely közép-
iskola már katonás kiképzést adott 1882 óta, 
mások növendékeik számára hosszú menet-
gyakorlatokat tartottak. Washington intézetei-
ben a haditudomány és takt ika rendes t á rgy és 
nyáron táborozásokat rendeznek. Greely tábor-
nok szellemi, erkölcsi és testi előnyei miatt 
nagyon sokat ír e gyakorlatokról. Szerinte, nem 

I mozdítják elő a militarizmust, hanem segít a 
nemzeti rendfenntartó hatalom, — a katonaság 
kinevelésében. 

Chicagóban a legfelső közoktatási fórumnak 
(Board of Education) külön katonai alosztálya 
van F. L. Beals irányítása alatt. Ez az elisme-
rése annak, hogy a közös adózásból fenntartott 
iskolarendszer közvetlen szolgálatot teljesít a 
köznek, lépést tar tva az állandó állami érdekek-
kel. Ezt Hard ing elnök fejezte ki 1921-ben. „Az 
általános nemzeti védelmi törvénnyel kapcsolat-
ban felszólítjuk iskoláinkat, hogy egy hadsereg 
kiépítését mozdítsák elő és a hazafias érzésben 
nevelt i f júságot önkéntes katonai szolgálat vál-
lalására buzdítsák." 

A michigan-i egyetemen a haditudomány és 
taktika számára tanszéket állítottak fel, melyet 
most foglalt el W. T. Carpenter tüzérőrnagy. 
Céljának kifejtésénél a következőket mondja : 
„Reméljük, több háború nem lesz, de tudjuk, 
hogy igen drágán fizetheti meg az, akit készü-
letlenül talál. Meg kell taní tani if jainkat, hogy 
miként szolgálják hazájukat, ha szükség lenne 
rá." A világ nyugtalan gondolkodása abba a 
helyzetbe hozza a pedagógust, hogy bár nem 
hisz a háborúban, mégis tan í t ja a hadviselést. 

Ezekkel szemben más oldalról viszont az a 
panasz, hogy a tanítóság és a tanügyi személy-
zet igen nagy része általában pacifista. Az év 
elején több mint 1000 iskolából 7400 pedagógus 
jött össze Indianopolishan és a háborút, mint 
nem keresztényekhez illőt, erősen elítélték. Ezek 
közül 6000-en szavaztak a Nemzetek Szövet-
ségére. A „Californiai Tanítók Egyesülete" 
nemzeti és nemzetközi béke mellett foglalt állást 
és sürgeti, hogy a tanítók egyesületeket alakít-
sanak és azt propagálják. 

Természetesen ezek alapján sem lehet általá-
nos véleményt alkotni, viszont egy tanfelügyelő 
í r j a a következőket: „Az amerikai iskolák 
tanítóságának több érdeme van a háború meg-
nyerésében, mint bármely más polgárnak. A 
tanítók lelkesítették azokat, akik katonának 
mentek, ők adták meg azt az intelligenciát, 
mely révén kitűnő tisztjeink és szolgálatkész, 
ügyes legénységünk volt. A tanítók alapozták 
meg azt a tudást, mely az amerikai hadsereget 
legyőzhetetlenné tette, ök irányították a gyer-
mekek ezreit a Vörös Kereszt egyesületbe és 
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támogatták ilymódon a hadviselőket stb., stb. 
Szóval minden szemlélő azonnal észreveheti, 
hogy iskoláink az első és ntolsó vonalat kép-
viselik a honvédelemben." 

(The World's Work, 1924. május.) 

b) Francia lapokból. 

Az új és a régi iskola. 
Az ú j pedagógiai elméletek közös vonása, 

hogy szembehelyezkednek a hagyományos isko-
lával, amelyben a tanulókat a tanító taní t ja . 
Helytelenítik a gyermektől kívánt passzivitást 
ós remélik, hogy felfedezik az önnevelés t i tkát . 
Azt akarják, hogy a tanuló mindenekelőtt 
megtalálja személyes tevékenysége gyakorlá-
sának eszközeit. Néha kizárólag ezt kívánják. 
A hagyományos tanítás visszaélései ellen való 
e visszahatás azonban elég gyakran elfelejtke 
zik bizonyos lélektani igazságokról és félre-
ismeri a társadalmi alkalmazkodás szükséges-
ségét. 

Váj jon mindig helyes értelemben fogják-e föl 
a tevékenység fogalmát? Mit jelent a tevékeny, 
az aktiv és a passzív tanuló ? A gyermek kivált-
képen befogadó lény. Tevékenykedése, h a n e m 
táplálkoznék a környezet, a tanítók hatásaiból, 
meglehetős összefüggéstelen volna. A teremtő 
gyermekek éppen olyan ritkák, mint a teremtő 
emberek. Gyakran teremtő képzeletszámba ve-
szik a rendes keretek túlhágásának szabadsá-
gát, ezt a boldog és eliramló kiváltságot, amely-
lyel csak azok rendelkeznek, akik még keveset 
éltek. A kicsiknek kifejezésben, elbeszélésben, 
ra jzban való alkotásaik azért oly eredetiek, mer t 
még nem volt idejük azokat formába önteni. Idő-
vel azonban, akár akarják, akár nem, alávetik 
magukat a köznapi formáknak. Csak az Is ten 
teremt, az ember csupán kombinál. Kétségte-
len, hogy el lehet nyomni a gyermek meglepő 
és személyes kombináló képességét. De előfor-
dulhat az is, hogy a képességben való túlzott 
hi t megakadályoz bennünket abban, hogy a 
gyermeket az idősebbek tapasztalataival gaz-
dagítsuk és a termékeny tevékenység egy 
percéért órákat hagyunk eltékozolni meddő 
újrakezdésekben és egyhelyben taposásban. A 
haladásra ösztönzeni kell, és nem szabad azt a 
magárahagyott erőtől várni. A gyermek egye-
dül nem képes fölfogni a mai embert, ezt a 
bonyolult gépet, melynek kerekei a mult mű-
vei. Mindenkinek csak egy élete van, hogy le-
szakítsa annak minden gyümölcsét és elhintse 
magvait. A gyermeknek is sok esetben le kell 
mondania a kutatásról és meg kell eléged-
nie az eredményekkel. 

Nézzünk egy példát. A gyermekek hópelyhe-
ket figyelnek meg és lejegyzik észleleteiket. 
A szabad tevékenység tiszteletének módszere 
szélsőséges formájában megelégszik e való-
színűleg nagyon tökéletlen 'észleletekkel s 
vá r j a , hogy a nagy hideg lehetővé tegye a 
pelyheknek a mikroszkópon át való megfigyelé-
sét. A másik módszer a szabad megfigyelés után, 
jobb megfigyelők által készített rajzban mu-

tatja be a hókristályokat. A gyermek, ki a ra j -
zókat csodálja, bár nem ő készítette azokat, nem 
szükségképen passzív: ez Mgg az osztály életé-
től, tehát a tanítótól; vizsgálja a rajzokat, le-
másolja, megjegyzi a jellemző vonásokat és 
bizonyára igyekszik hatágú csillagokat fel-
fedezni a hópelyhekben. Ilyen körülmények 

"közt a tekintélyen alapuló oktatás éppen olyan 
nevelő, midőn azt mondja: „ilyeneket látunk, 
ha jól fel vagyunk szerelve megfelelő eszközök-
kel", mint a gyermekre hagyott tanítás, mely 
azt mondja: „figyeld meg ezt a hópelyhet és 
mondd meg, amit látsz?" 

A szabad keresés elvének túlságos tiszteleté-
vel nemasak egy csomó időt veszítünk el, ha-
nem még el is mulasztjuk a gyermek egyik 
fundamentális szükségletének, a bizonyosságra 
való törekvésének kielégítését. A gyermek sze-
ret vezetőt követni. Ha visisza nem riasztják és 
be nem csapják, természettől fogva tele van 
bizalommal. Amennyire szeret látni, tapintani, 

! cselekedni, szóval testileg tevékenykedni, épp 
úgy szereti, ha taní t ják. A gyermek befogad-
hatja a tanítást és akt iv is lehet ugyanekkor, 
Saját tulajdonává formálja át azt, amit kap 
tanítójától és környezetétől és táplálhatja^ vele 
eredetiségét. A gyermek környezetét olyanná 
tehetjük, hogy az őt kezdeményezésekre indítja 
és anyagot ad tevékenységének; óvakodhatunk 
attól, hogy természetes nyilvánulásait meg-
akadályozzuk, indítványozhatunk neki olyan 
játékokat, amelyek szociális érzékét fejlesztik, 
mozgáskedvét növelik, megfigyelését élesítik, 
találékonyságát gyakorolják. Azonban ezt a 
szellemet nem lehet bevinni az osztályokba és 
az összes tantárgyak tanításába. Tudjuk, hogy 
a szaladgálás, az ugrándozás, a kiabálás, szilaj 
csoportokba való tömörülés, fára mászás, baba-
játék, építés a gyermek természetéből folyik. 

| De tud juk azt is, hogy az írás és az olvasás a 
| civilizáció váltságdíja és bármit csináljunk is, 
| sosem fogjuk azokat a gyermek természetes 
| szükségleteivé tenni. Az ügyes és az odaadó 
; tanító meg tudja nyerni a gyermekeket, hogy 
! magukat alávessék e kényszernek; de azért ez 
! a kényszer, ha enyhül is, mégis csak kényszer 
j marad. Mi jobban tudjuk, hogy mi kell a gyer-
: meknefc; nem azt, ami föltétlenül kell neki, 
! hanem, hogy mi kell neki abban a társadalom-
! ban, amelybe beleszületett. 
| Ha a modern pedagógusok a bölcsőtől kezdve 
I irányítanák a nevelést, nem ítélnék el annyira 

a régi iskolát. Mindaz, amit a gyermekeknek 
sajá t nevelésükben való szabad közreműködé-
sének szükségességéről mondanak, igaz, miként 
igaz mindaz, amit a régi módon való tanítás 
szükségességéről mondanak, csakhogy az első 
igazság főképen a kisded- és i f júkor nevelői-
nek, a másik pedig a gyermekkor nevelőinek 
szól. Mindegyik kornak megvan a maga mód-
szere és a két ellentétes módszer egymás után 
nemcsak nagyon jól megfér, hanem egyik a 

í másikat ki is egészíti. A gyermek fejlődése 
j különböző szakaszokra oszlik, amelyeknek más 

és más a lélektani képe és más és más a szerepe 
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az egyén egész fejlődésében. Mindegyik sza-
kasznak egy-egy sajátos el járási mód felel meg. 

Az első, alapvető kornak is nevezhető sza-
kasz hét- vagy nyolcéves korban zárul le. Min-
den nagy szerzemény ebbe a korba esik; a 
gyermek öntudatra ébred, megismeri a külső 
világot, az erkölcsi törvényt nagy vonalaiban 
és a társadalmi élet legfőbb követelményeit. 
Gondolkozása már megszokott utakat követ, 
képzettársításának törvényei már kialakultak. 
Hétéves kor előtt már hozzászoktathatjuk a 
gyermeket, hogy passzív viselkedés helyett 
akarattal visszahasson, hogy megkezdett fog-
lalkozásában erői határain belül kitartson, 
hogy érdeklődjék és környezetéhez megértően 
és cselekvően alkalmazkodjék, hogy magától 
őszintén kérdezzen, és megvalósítsa azt, amit 
kívánatosnak és megvalósíthatónak ismert föl, 
hogy társaival valóban barátságos viszonyban 
éljen. A kisgyermek környezetétől, nevelőitől 
kérdi, hogyan viselkedjék másokkal és ön-
magával szemben és ezt a viselkedési módot 
meg is ta r t ja . Ha ebben a korban nem úgy 
viselkedik, ahogy neki sugalmazzák, akkor 
vagy az öröklés súlya nyomja őt, vagy egész-
sége állít időleges vagy végleges akadályt 
nevelő törekvéseink elé. A kezdetben rossz 
gyermeket nem is lehet a 8—14 éves korban 
megjavítani. A legjobb nevelők is legfeljebb 
annyit tudnak elérni, hogy az első nevelés 
rossz hatásai t gyöngítik. A tizenötödik év után 
ellenkezőleg sokat remélhetünk, még az első 
korszak hibáinak helyrehozását is. A szép, a 
jó, az eszmény a fő eszmeerői az egészséges 
if júkornak. A nevelői tevékenység, bár fontos, 
de csak másodrangú szerepet játszik e szeren-
csés átalakulásban. Ösztönöz és példát ad. A 
gyermek maga a fő munkása ez átalakulásnak. 

Bizonyos, hogy már a kis gyermek nevelheti 
önmagát, azonban ebben a korban még nagyon 
ritkák az olyan gyermekek, akiket tudatosan 
vagy öntudatlanul ne szuggerálnának. Még 
Montessori is, bármennyire tiszteli a gyermek 
személyiségét, olyan kerettel veszi körül a 
gyermeket, amely legjobban megfelel az ő for-
málásának. A környezetnek ösztönző eszközei, 
bár csodálatosan alkalmazkodnak a gyermek 
képességeihez és a gyermek szívesen foglalko-
zik velük, mégis bizonyos nyomást gyakorol-
nak rá. Ebben a korban a tu la j donképeni taní-
tásnak kis szerepe van. A gyermek eleget tanul, 
ha megtanulja érzékei használatát és ha tár-
gyias és pontos ítéletet mond azokra a tár-
gyakra vonatkozóan, amelyeket lát és tapint . 
Esetleg meg lehet tanítani olvasni, nem azért, 
hogy olvasson, hanem hogy előkészüljön a kö-
vetkező korszakra. Különben 6—7 éves korban 
a gyermek jól vezetve, unalom, nehézség és 
nagy időveszteség nélkül megtanul olvasni és 
írni. Ha ez esetleg sok időbe kerül, jobb ké-
sőbbre hagyni. Az írás, olvasás és egy kis szá-
moláson kívül e kor munkájai érzéki gyakorla-
tokban, a természet megfigyelésében és kézi 
foglalkozásokban merül ki. Az emlékezet eléggé 

gyakorlódik és gyarapodik azzal, hogy a gyer-
mek emlékeit szervezi és megfelelő szókincset 
saját í t el. 

Anélkül, hogy szakítanánk e módszerekkel, 
főképen pedig anélkül, hogy a vidám, spontán 
ós tevékeny gyermeket leckefelmondó-géppó 
tennők, nem szükséges az iskolát nagyobb óvo-
dává alakítani. Természetesen másképen kell 
elbírálni a dolgot, ha az elemi iskola után 
tanulmányaikat tovább folytató, vagy ha az 
életbe kilépő gyermekekről van szó. I t t csak 
az előbbiekről lesz szó. Az utóbbiakra nézve 
természetesen az ismeretek szerzésének sokkal 
kevesebb értéke van, mint a jellem formálásá-
nak. 

Ha a szellemileg kiválóbbak neveléséről van 
szó, nem szabad száműzni a régi iskola kény-
szerét. A tudás a szellemileg kiválóbbaknak 
egyik elsőrendű szükséglete. Hogy pedig erre 
szert tehessenek, tanulniok kell és erőfeszítést 
kell tenniök, ami nem mindig esik a spontán 
érdeklődés vonalába. Vájjon a szabad tevékeny-
ség elvét valló iskola elég ösztönzést ad erre az 
erőfeszítésre'? A kiválóbb gyermek többet nyer, 
mint veszít, ha 8—12 év között rászorítják, hogy 
tanuljon, emlékezetbe véssen és technikát sze-
rezzen. Ebben a korban nem oltjuk el az élénk 
lángot, legfeljebb a gyenge intelligenciájúak 
lángját. Ha a gyermek szelleme ebben az idő-
ben szunnyad, akkor vagy nem ébresztették fel 
idejében, azaz hétéves kora előtt, vagy korán 
kezdődő kényszerrel elaltatták. 

Az iskolásgyermeknek mindenekelőtt ismere-
teket és alapvető technikai készségeket kell el-
sajátí tania, és pedig a legrövidebb úton. Ha 
12—13 éves korában a gyermek uralkodik anya-
nyelvén, helyesen ír és beszél, könnyen számol, 
ismeri a történet legfőbb eseményeit, a földrajz 
legfontosabb adatait, tud bánni a könyvvel, 
meg a k a r j a érteni, amit olvas, megbarátkozott 
a természettudományoknak ama tanításaival, 
amelyek nem haladják meg értelmét, akkor jól 
használta föl idejét és emlékezetét, mely sosem 
lesz többé ilyen hajlékony. Amit ebben a kor-
ban elmulasztunk, azt később nem lehet pótolni. 

A 12—13 éves korral kezdődik a tanítás leg-
érdekesebb időszaka. Amit a gyermek tud, most 
üres keretnek tűnik föl neki. Az olvasás, helyes-
írás, számolás csak eszközök, amelyeknek hasz-
nálatát elsajátította. Akarata, mely nem riadt 
vissza a kezdet nehézségeitől, kezd csökkenni. 
Unalmas tárgyak tanulásakor könnyen kér-
dezi: mi hasznom van belőle? Nem telik többé 
öröme az emlékezetbe vésésben. Másokkal 
együtt aka r dolgozni; munkája eredménye ér-
dekli s nem az a múló öröm, hogy elvégzett 
valamit és jó jegyet kapott. Elég öntudatos 
ahhoz, hogy értékelni tudja belső gazdagodá-
sát. Erős érdeklődés támad benne. Kezd magá-
nak élni és kezdi haj lamai t kifejleszteni. A 
12—13 éves korú gyermekek is eléggé szugge-
rálhatok és követik a tanító által választott 

I utat, de ha egyszer valamely úton elindultak, 
• nem állnak meg hamar maguktól. Éppen azért 
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kár őket bonyolult órarend keretei közé szorí-
tani. Kitartóbban és buzgóbban dolgoznának, 
ha egy bizonyos ideig csak egy tárggyal kel-
lene foglalkozniok: egy hónapig görög történet-
tel, egy hónapig niértannal, vagy a földrajz 
egy részével stb. Ez a kor ideálisan kedvező a 
Dalton-féle módszer alkalmazására. 16 éves kor 
után a tanulmányok koncentrációjának e mód-
szere, a szabad, de azért vezetett munka, egy 
még szabadabb tevékenységnek adhatna helyet: 
a választás rendszerének. Az i f j ú személyisége 
lassankint kialakul és a gyermek jogot érez 
magában, ha viselkedésünk vele szemben meg-
felelő volt, hogy maga válassza meg munkája 
nemét. 

Különféle módszereket gondoltak ki, csak-
hogy a szellemi munkának örömét megadják 
a gyermeknek. Ilyen a Dalton-féle módszer, a 
választás rendszere is. De ezekkel a módszerek-
kel maguk a kitalálók se mentek volna mesz-
szire, ha nem lettek volna birtokukban bizonyos 
korábban megszerzett technikai eszközök, kere-
tek, ha nem lett volna alapjuk. Éppen ezért i 
nem szabad hálátlannak lennünk a régi tani- j 
tokkal szemben, mert még mindig leckéket ad- j 
hatnak nekünk. A világ még nem alakult át ' 
annyira, hogy módszereik semmiféle esetben I 
nem lehetnének hasznosak és hogy a tanító j 
tanítását minden fokon az önneveléssel lehetne j 
helyettesíteni. j 

Az óvodában a fő tanító ugyan a természet, 
de azért az óvónőnek kell irányítania, szervez-
nie, berendeznie az óvodát. Ö ügyel föl és ő 
magyaráz. Az elemi iskolai tanuló nem fejtene 
ki olyan kitartást, nem lenne olyan módszeres 
és produktív, ha a tanító állandóan közre nem 
működnék. A harmadik korszakban, a Dalton- i 
féle módszer mellett is, a tanító ösztönöz, a 
munkaeszközök kicsit száraz taní tását szavával 
átmelegíti. Képessé teszi a gyermeket a szinte-
tikus látásra, ami ritkán fejlődik ki magától 
a gyermekben, akármennyire buzgón, érdek-
lődve és lelkiismeretesen dolgozik is. Később 
is, mikor nehéz, a korát meghaladó tudományos 
és bölcseleti kérdések vizsgálásába fog az i f jú , 
szüksége van a szaktanárra, hogy ez őt mintegy 
maga fölé emelje, hogy erőfeszítést tétessen 
vele és szüntelen figyelmeztesse, hogy sok olyan 
dolog van a világon, amit az ember nem tud 
felfogni és hogy a megértés öröme csak a leg-
nagyobb erőfeszítés jutalma. A magukra ha-
gyott fiatalemberek rendesen nem érzik sem 
emberi nagyságát, sem szükségességét az ilyen 
erőfeszítésnek, ne fosszuk meg tehát őket az 
idősebbek ösztönzésétől, akik nemcsak meg-
értették az erőfeszítés szükségét, hanem meg is 1 
tették azt. 

(Revue Pédagogique, 1924 aug. M. Fargues.) I 

H Í R E K . 

Halottak napján. 
Halász Ferenc — Göőz József — Czuczor 
Gergely — Trefort Ágoston — Ney Ferenc-
— Kiedl Frigyes — Szotyori Nagy József — 

Válya Miklós sírjánál. 

Az emberi élet sok, sok napja közül különösen 
a halottak napja az, mikor az emlékezések oly 
nagy erővel hatnak az ember lelkületére, hogy 
szinte magunk előtt lát juk a már rég elmúlt 
időket, szinte újból halljuk a már rég elhang-
zott hangokat, szinte megjelennek előttünk 
már rég elköltözött szeretteink. 

Az emlékezés ezen szép napján, mikor a fák 
lombjai is sírba szállanak, kezünkben a hála 
legszebb szimbólumával, erdők, mezők, ker-
tek virágaival a sírkerteket jár juk, hogy sze-
retteink s í r ja i t feldíszítve, egykori tetteik 
felidézése által róluk elmélkedjünk. 

Zarándokutunkban Budapest egyik leg-
szebb sírkertjébe, a kerepesi temetőnek neve-
zett sírkertbe érünk, hogy szívünk legszen-
tebb érzelmeivel szőtt koszorúnkkal ékesítsük 
fel azoknak a tanférfiaknak sírjait , kik bár az 
enyészet örök munkájában porszemekké vál-
nak, de egykori munkásságuk itt maradt méltó 
példa gyanánt. 

Ilyenkor olyan ez a temető, mint egy sok 
ezer húrú hárfa, melynek minden egyes húr-
jának pengetése, más és más érzelmeket éb-
reszt szívünkben. 

Az itt lévő sírok, melyek annyi jeles embert 
födnek, fennhangon beszélnek a história lap-
jain. 

Halász Ferencnek, a nemzeti népoktatás 
lánglelkű, vasakaratú apostolának — a népta-
nítóból lett nagynevű kultuszminiszteri taná-
csosnak — s í r j á t díszítgetjük a kegyelet virá-
gaival, midőn lelkünkkel az emlékezés szár-
nyain a múltba szállunk, az ő hervadhatatlan 
nagy érdemeire gondolunk. 

Előttünk áll az ő élete, melynek minden 
egyes mozzanatán, gondolatán, cselekedetén 
vezérfonálként húzódott végig egy nagy cél, a 
magyar nemzeti népoktatás mennél magasabb 
fokra való emelése. 

Az ő élete égő fáklya gyanánt mutatja, hogy 
a magyar hazáért való munkánk életünk leg-
nemesebb feladata, s hogy mindig egy oly 
magasztos célért kell élnünk, melynek a nem-
zet hasznát veheti, s hogy a hazaszeretet, a 
nemzeti érzés nem hangokat, hanem cseleke-
deteket, hazafias munkálkodást kíván mi-
tőlünk. 

A temető már virágdíszben és gyertyák 

ZSOLDOS MAGÁNTANFOLYAMA 
VII., D O H Á N Y - U T C A 84. SZÁM. TELEFON: J. 124-47. 
A legjobb sikerrel készít elő KÖZÉPISKOLAI magánvízsgákva. Kivonatos tankönyvek magántanulók részére megrendelhetők. 
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fényárában úszik, midőn az egykori derék 
magyar néptanító, Göőz József s í r já ra tesz-
szük le a kegyelet virágait. 

Előttünk áll a magyar néptanító minta-
képe, akinek a tanítás volt a mulatsága és 
amely körben oly biztos szemmel látott, hogy 
ö reá Goethe szayait idézhetjük: „Wie gut ist 
auch der kleinsti Kreis, Wenn man ihn wohl 
zu pflegen weiss" 

Lát juk őt, a szeretettel nevelő s játszva ta-
nító igaz magyar néptanítót, ki a magyar 
szív, magyar lélek, magyar jellem képzésére 
annyi számtalan gyermeket neveveit szeretet-
tel, s akinek szíve összeforrott taní tványai 
szívével, s aki leszállott tanítványai lelké-
hez, hogy fölemelje őket magához, ki új-
ból gyermek lett tanítványaiért, mikor mintha 
kis paj tásuk lenne, játékosan tanított, s aki 
tanítványainak sok örömet szerzett, de aki 
igazán boldog volt azért a szeretetért, mely az 
ártatlan gyermeki szívből feléje kisugárzott. 

Kegyeletes utunkban egyre-egyre jobban 
érezzük, hogy erős s önzetlen jellemek fel-
idézése lelkesedésre buzdít bennünket, midőn 
az egykori bencés tanár, függetlenségi harc 
mártírjának, a gyermeteg lelkű költő-pedagógus 
Czuczor Gergely hamvaihoz érünk. 

Tisztelettel rakjuk tele s í r já t a kegyelet 
virágaival annak a tanférfiúnak, kinek lelkét 
nemes eszmék hevítették, kinek tetteit magasz-
tos célok vezérelték,' s akinek egykor Budán, 
majd Kufstein várában bilincsekbe verve bör-
tönben kellett szenvednie igaz magyarságáért. 

Az ú j középiskolai törvény megalkotása 
esztendejének halottak estéjén tisztelettel 
gyúj t juk meg a kegyelet mécsét s rakjuk tele 
s ír ját a hálás kegyelet virágaival a fennkölt 
lelkű miniszternek, Trefort Ágostonnak s ke-
gyelettel gondolunk egykor elmondott szavai 
gazságára. 

„Kételkedem, hogy valaha oda jutunk, hogy 
a középiskola egységes legyen. Az éleinek oly 
különféle követelései vannak, hogy már a kö-
zépiskolai oktatás kezdetemé az egyik vagy a 
másik irányban kell a gyermeket nevelnünk. 
Azt hiszem, hogy mind a két iránynak, a reá-
lisnak is, a klasszikusnak is megvannak a 
maga sajátos követelései és megvan a maga 
sajátos előnye. Így fog ez megmaradni, sőt a 
bifurcatióból lesz a trifurcatió." 

Erkel Ferenc és Klapka György s i r jai között 
levő sírhalmánál állva, lelki szemeink előtt 
megjelent a nagy tanügyi miniszter, kinek 
lelkes intézkedéseire egyre-másra épültek fel 
a műveltség bástyái, hogy azokban megta-
lálja a nemzet az állandó ígéretföldjét. Ke-
gyelettel gondolunk ő reá, ki nemcsak kő-
ből, vasból és márványból épített, hanem 
aranybetűkkel ír t törvényszöveget is az 1883. 
évi X X X . törvénycikkben, mellyel a középok-
tatás fundamentumait rakta le s ezzel különö-
sen a reáliskolai intézménynek — a sok táma-
dás ellen — kétségtelen létjogot biztosított. 

Családjának több tagját* magába foglaló 
sírjánál csodálattal elmélkedünk ő róla a csa-
ládi sorscsapások által sokat sújtott, erőslelkű 1 

emberre, ki a munka rengetegében és az esz-
mék forgatagában keresett menedéket, s aki-
nek a megingathatatlan hit volt a védő-
szárnya, s aki élete utolsó óráiban is a vallás-
ban keresett és talált vigasztalást s erőt utolsó 
földi ú t j á ra . 

Ebben az órában kegyelettel emlékezünk 
Trefort egykori nagy hívéről s kortársáról, 
Ney Ferencről, ki min t az első magyar reál-
iskola (a budapesti belvárosi reáliskola) szer-
vezője s három évtizeden át volt igazgatója 
oly nagy lelkesedéssel szolgálta a reáliskolai 
intézményt. Csodálattal lát juk egykori pálya-
futását, melynek első szakában, mint a Tol-
nán fennállott s 1844-ben Pestre áthelyezett 
kisdedóvóképző egykori igazgatójának elve 
volt, a szeretet nyelvén oktatni az ártatlan 
lelkeket, kiknek játék a munka s akiknek 
munkája a játék. 

A szeretet virága díszítse annak a férfiúnak 
sírhalmát, ki szíve minden jóságát magával 
hozta a kisdedektől a nagyobb gyermekek 
közé, azok közé, kik közül sokan az ő anyagi 
támogatásának köszönhették, hogy tanulmá-
nyaikat folytathatták. 

A nappali fényárban úszó temetőnek, drága 
hárfánknak legszebb húr-ját pengetve idézlek, 
drága szellem, Riedl Frigyes szelleme! 

A művészetek tanításának hatásáról elmél-
kedve koszorúzzuk meg Szotyori Nagy Jó-
zsefnek sírhalmát, s kegyelettel gondolunk 
arra a tanférfiúra, ki 1848—49-ben i f j an , mint 
tüzérfőhadnagy küzdött a magyar szabadság-
harcért, s később három évtizeden á t mint a 
sárospataki és losonci áll. tanítóképző inté-
zetek nagyérdemű tanára , kiváló érdemeket 
szerzett úgy a zeneszerzés, mint az egyházi s 
magyar zene tanításával a'z esztétikai érzel-
meknek tanítványai lelkében váló lelkes fel-
keltése által. 

Több tanító barátommal találkozván, együt-
tesen sétálgatva idézgetjük egy-egy már itt 
nyugvó tan férfiú érdemeit, midőn meglátunk 
egy tanítónőjük által vezetett iskolásleányka-
sereget, kik kegyelettel öntözgetnek egy virá-
gokkal roskadásig feldíszített sírhantot. Mi is 
odamegyünk közéjük s megilletődve nézzük a 
síremléket, melyen egy bájos kis leányka vég-
telen kedvességgel öntözgeti az oly élethűen 
ábrázolt virágokat, s szeretettel tesszük le vi-
rágainkat Válya Miklós sírhalmára, melyről 
oly kedvesen olvassa egy leányka: 

„Kötelességben s egyszerűségben nagy valál, 
Csak honszerelmed volt még nagyobb, 
Tenmagad erényeit tanítványaidba plántálád, 
Hogy hű honleányok által a haza legyen na-

fgyobb." 

Lelkünkkel még mindig a mult tanulságain 
elmélkedünk, mikor megkondul a temető ká-
polnájának estharangja, s mi hálás szívvel az 
elhunytak iránt, kikkel az emlékezés nyelvén 
beszélgetve, tőliik sokat tanulhatunk, távoz-
tunk e csendes sírkertből. 

Hofbffuer Aladár 
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A Körösi Henrik-alap. 
A második millió. 

Egy hónappal ezelőtt számoltunk be lapunk 
olvasóinak arról, hogy a Körösi Henrik-alap 
összege az első milliót elérte. S íme, egy hónap 
elteltével a taní tóság kultárszeretete a második 
milliót is összehozta. Tudja, érzi a tanítóság, 
hogy minden korona, amelyet az alapra ad, 
vagy mások által adat , a magyar nemzeti kul-
t ú r a előmozdítását fogja szolgálni s végered-
ményben a kul túra legelső munkásainak mun- | 
kakedvét, munkára ösztönzését. Ami t a Körösi j 
Henrik-alapra ad a tanítóság vagy a mi körűn- i 
kön kívül állók ál ta l adat, azt a magyar nemzet j 
jobb jövőjének elősegítésére ad j ák . Hálásan j 
köszönjük a magya r tanítóság nemes idealiz- ; 
musát, buzgóságát. 

Újabban az a l a p r a a következő adományok j 
érkeztek szerkesztőségünkbe: 

I 
51. Hiibner József áll. tan. Kúnszent-

miklós, Boda jkpuszta, írói td í j • • • • 40.000 K ' 
52. Dr. Bíró Jenő ügyvéd, iskolaszéki 

tag, Pécs 100.000 „ j 
53. Tarr Zoltán közs. tanító Tömör-

kény-Péteri bérga-'daság 50.000 „ ; 
54. Javosné Márton Berta, Budapest 10.000 „ i 

Legutóbbi kimutatásunk 1,800.000 .. j 

azaz kettőmillió korona. 
Összesen befolyt 2,000.000 K 

(m.) 

A Néptanítók Lapjáért. 
— Adományok a Néptanítók Lapja előállítási [ 

költségeire: Állami elemi népiskola tantestülete • 
Gádoros 50.000 korona. 

_ — Az evangélikusok egyetemes gyűlése. Az 
ág. hitv. ev. egyház egyetemes közgyűlésére az 
egész országból összejöttek az evangélikus 
egyházi és vi lági vezetőférfiak. Október hó 
15-én tartotta az Evangélikus Tanítók Or-
szágos Egyesülete közgyűlését Budapesten 
a Tanítók Házában. I t t Krug Lajos el-
nök mondott szép beszédet arról , hogy mi a 
tanító szerepe Csonka-Magyarországon és mi t 
kell tennie a m a g y a r jövő érdekében. 

Ugyancsak okt. 15-én ta r to t ta az Evangé-
likus Tanáregyesület is közgyűlését dr. Szi-
gethy Lajos elnöklésével. Rell La jos az ú j kö-
zépiskolai re formmal foglalkozott és azokkal a 
kérdésekkel, melyek most az evangelikus kö-
zépiskolákban felmerültek. Hangoztatta, hogy 
az iskolák a szeretet iskolái legyenek és hogy 
óvakodni kell a felekezetiességtől. 

Dr. Szigethy La jos elnök jelentésében főleg 
az keltett nagy érdeklődést, hogy az evangé-
likusok és reformátusok középiskoláik szá-
m á r a közösen fognak kézikönyveket kiadni. 
Arató István a leányközépiskolákról ta r to t t 
előadást. Utána Gandi Lajos a vallásoktatás-
ról értekezett, dr. Szelényi Ödön pedig a t i t-
ká r i jelentést olvasta föl. 

A tulajdonképeni egyetemes gyűlés 16-án dél-

előtt ünnepies istentisztelettel kezdődött. Az 
oltári szolgálatot Dómján Elek főesperes mon-
dotta, a szószéki beszédet pedig Podhradszky 
János. A gyűlést báró Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelő nyitotta meg. Az egyházi 
elnök Kapi Béla püspök volt. Dr. Raffay Sán-
dor és Kiss I s tván püspökök szintén megjelen-
tek. 

Báró Radvánszky Albert gazdag ta r ta lmú 
megnyitó beszédében visszatekintett a r ra a tíz 
esztendőre, mely a háború kitörése óta lefolyt. 
A háború ál tal okozott szociális nyomor az er-
kölcsi nyomort idézte elő és a szociális viszo-
nyok javulása nem tar t lépést az erkölcsök 
javulásával. A korszellem nagy rombolást v i t t 
véghez. Az a világfelfogás, amely Európa kele-
tén ma is keresi még az érvényesülést, nálunk 
aligha fog mégegyszer ismétlődni, de a nyuga-
ton végbemenő forrongás hatásai és következ-
ményei egészen bizonyosan el fognak jönni 
hozzánk és e r re az egyháznak fel kell készül-
nie. Nagy elismeréssel szól Kapi Béla püspök 
belmissziói tervezetéről és eddigi eredmé-
nyeiről. 

Kapi Béla püspök felszólalásában becsületes, 
testvéries egyességet kér a testvér egyházaktól. 
„A múltban nem egyszer álltunk — úgymond 
— katholikus testvéreink mellett csatatereken 
és a kúl tura oltárainál. Tudunk velük együt t 
dolgozni és együt t imádkozni." Ezt a k a r j a a 
jövőben is. Az államtól igazságot követel, a 
római katholikus egyháztól pedig szeretetet 
kér. Ez a nagyhatású beszéd egy kényes ügyet 
intézett el. 

Utána az egyetemes felügyelő jelentését ol-
vasta fel Kuthy Dezső előadó. E szerint a föld-
reformmal kapcsolatban biztosítottnak látszik, 
hogy az evangelikus egyház kerületenként bi-
zonyos mennyiségű földhöz jut. A lelkészek 
fizetésének valorizálására 149 ezer aranykoro-
nát vesznek fel a költségvetésbe. Több fontos 
ügy letárgyalása után az egyetemes gyűlés 
véget ért. 

— Kis Mózes ülfSjplése. Lapunk legutóbbi 
számában röviden megemlékeztünk arról, hogy 
a pesterzsébeti áll. el. iskolák és kisdedóvodák 
tantestülete nagyszabású hangverseny kereté-
ben készül méltóképen megünnepelni Kis Mózes 
igazgatónak 42 évi szolgálat után való nyu-
galomba helyezését. Az ünnepség, amelyet egész 
bátran népünnepélynek is nevezhetnénk, folyó 
hó 18-án zajlott le Pesterzsébeten, a Csillag-
utcai munkásotthon helyiségeiben. Különféle 
alkalmakból sok mindenféle ünnepélyen vet-
tünk már részt, azonban úgy imponáló tömegé-
nél fogva, valamint magas színvonalát tekintve, 
csak a legritkább esetben találkozunk olyan 
nagyszabású, valósággal eseményszámba menő 
ünnepséggel, mint amilyent Kis Mózes tiszte-
letére rendeztek kartársai , barátai és tisztelői. 
Ott volt a város polgármesterének és tanácsá-
nak élén a város apraja , nagyja, hogy tanúsá-
got tegyen az ünnepelt i r án t érzett hálája, sze-
retete és tisztelete mellett. Jóleső érzés töltötte 
el lelkünket a nagy és lelkes tömeg lá t tára , 
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amely Kis Mózes ünneplésére összesereglett, 
mert ebből joggal vonhatjuk le azt a tanulsá-
got, hogy a mai fásult, közömbös, anyagias 
világban is a hivatása magaslatán álló, köteles-
ségét lelkiismeretesen teljesítő gondjaira bízott 
gyermekek tanítását és nevelését, valamint köz-
sége lakosságának jólétét szívén viselő és köz-
sége közügyei iránt kellő megértéssel és szere-
tettel viseltető tanító bizton számíthat községe 
népének szeretetére, há lá já ra és tiszteletére. Ott 
láttuk az ünneplők soraiban a helyi hatóságok 
képviselőjén, az ünnepelt nagyszámú tisztelőjén 
és barátain kívül Pest vármegye vezető kir. 
tanfelügyelőjét Padányi Andort, a Néptanítók 
Lapja felelős szerkesztőjét Körösi Henriket, a 
Magyarországi Tanítóegyesületek Orsz. Szövet-
ségének és az Eötvös-alapnak elnökét Rákos 
Istvánt, az Eötvös-alap tisztikarát, Gállá 
Endrét az Állami Tanítók Orsz. Egyesületének, 
a Kansz. csoportjának elnökét, valamint több 
más tanítóegyesületnek és testületnek re-
prezentánsait. A hangverseny keretében ren-
dezett ünnepély este 9 órakor a helybeli tanítói 
vegyeskar által előadott „Magyar Hiszekegy"-
gyel vette kezdetét. Ezt követte Bagdi István 
igazgató-tanítónak ez alkalomra készült saját 
szerzeményű prológja. Az ünnepi beszédet 
Rákos István kir. tanácsos, az Eötvös-alap és 
a Magyarországi Tanítók Orsz. Szövetségének 
elnöke tartotta. Chikán Béla polgármester a 
város tanácsának és közönségének nevében 
üdvözölte az ünnepeltet. Álomkép alakjában 
ismertette Kis Mózes egész élettörténetét, ki-
emelvén azokat a kiváló érdemeket, melyeket 
a város kulturális és szociális irányú fejlesz-
tése terén szerzett. A tanács a kiváló igazgató 
hazafias és buzgó működésének elismerésére és 
a város közönsége hálájának kifejezése jeléül 
Kis Mózes emlékére egy becsületalapítványt 
létesített, amelyből minden évben 20 arany-
korona jutalomban részesítendő a legszorgal-
masabb, a legjobb magaviseletű és legbecsüle-
tesebb iparostanonc. A műsor többi számai, I 
nevezetesen a tanítói vegyeskar preciz ének-
darabjai, Relle Gabriella operaénekesnő lebilin-
cselően szép, kellemes és nagy technikai készült-
ségű hangja, a pesterzsébeti zeneegyesület első-
rendű szereplése, Vaszy Viktor hegedűművész 
elragadó játéka, Inderszt Károly igazgató saját 
szerzeményű alkalmi szerzeménye és Faragó 
József tanító mű- és irredenta dalai az amúgy 
is túlfűtött lelkes ünnepi hangulatot a végsőkig 
fokozták. Éjfél felé jár t már az idő, amidőn a 
gazdag és művészi számokból egybeállított 
műsor véget ért. 

— Igazgatói-tanítói cím. A debreceni apos-
toli kormányzói helynökség Kotlacsik J . Fe-
renc csorvási kántortanítót a tanítás és neve-
lés, nemkülönben kántori szolgálatának terén 
tanúsított példás és érdemes működésének el-
ismeréiseül a csorvási róm. kath. iskolák igaz-
gatójává kinevezte. 

— ttzv. Pásztor Józsefné óvónő ünneplése. 
Lélekemelő szép ünnepség színhelye volt f. évi j 
okt. 12-én Hódmezővásárhely város közgyű- | 
lési terme. Az ottani óvodák felügyelőbizott- 1 

sága és testülete díszgyűlés keretében búcsú-
zott ekkor a £2 évi gyönyörű eredményű 
munkásság után nyugalomba vonuló Pásztor 
Józsefné óvónőtől, elhalmozva őt a tisztelet, 
szeretet és becsülés minden jelével és egész 
virágözönnel. Az ünnepséget Győrffy József 
ref. lelkész, az óvodák felügyelőbizottságának 
elnöke nyitotta meg, akinek a javaslatára há-
romtagú bizottságot küldöttek az ünnepeltért, 
aki néhány perccel később meg is jelent a dísz-
gyűlésen. Lelkes éljenzéssel és tapssal fogad-
ták. Győrffy József elnök az őszinte elismerés 
hangján szólott az ünnepelthez és üdvözölte 
Pásztornét a felügyelőbizottság nevében. Dr. 
Soós I s tván a városi tanács és a város közön-
sége nevében üdvözölte őt, majd Tamaskáné 
Nyizsnyay Aranka az óvónők testülete nevé-
ben. A volt és a jelenlegi tanítványok is meleg 
szeretettel ünnepelték Pásztornét. Kun Béla 
nemzetgyűlési képviselő felszólalásában arra 
mutatot t rá, hogy ez az ünnep nemcsak sze-
mélynek, nemcsak a nagy egyéni érdemnek, 
hamem a gyermeknevelés eszményi munkájá-
nak is szól. Ezután Imre Sándor államtitkár-
nak, a Kisdednevelők Orsz. Egyesülete elnöké-
nek és Cseh András esperes-plebánosnak az 
üdvözlő sorait olvasták fel. Az ünnepség vé-
gén Janáky Gyula elnöknő azt jelentette be, 
hogy özv. Pásztor Józsefné nevére a hódmező-
vásárhelyi óvóképző-intézetben egymillió ko-
ronás alapítványt tettek. 

özv. Pásztor Józsefné elérzékenyülve kö-
szönte meg a feledhetetlen ünnepeltetést. El-
mondotta, hogy 42 év ala t t igen sok küzdelmen 
kellett átmennie. A kezdet éveiben, sokat 
töprengett azon, hogy elvállalt feladatának 
meg fog-e kifogástalanul felelni? A jó Isten 
megsegítette. Mindig megelégedett volt és 
szeretettel nevelte a gyermekeket, akik szí-
vük melegével viszonozták érzését és ragasz-
kodtak hozzá. Pásztorné mély bensőségű sza-
vai oly nagy hatással voltak a hallgatóságra, 
hogy sokan könnyeztek. Befejezésül a Szóza-
tot. énekelték el. 

— Megtalálták Mózes kőtábláját. Az olasz 
lapok híradása szerint egy angol régész állító-
lag a Szinai hegyek tövében ráakadt egy 
kőtáblára, amely bibliai korszakból származik. 
Az í rás tartalmát sikerült megfejteni és ekkor 
kiderült, hogy az írásnak szerzője valószínűleg 
Mózes, sőt netalán ő maga véste bele a kő-
táblába az óhéber írást . (Barázda.) 

— Több mint félszázadig a tanügy szolgála-
tában. Birnbaum Sándor várpalotai evangé-
likus kántortanító, f. é. szeptember hó első 
felébein búcsúzott el attól a gyülekezettől és 
iskolától, amelynek 55 éven keresztül volt fá-
radhatlan, kötelességtudó, lelkiismeretes ta-
nítója. 1869-ben, mint 19 éves i f jú kerül t a vár-
palotai evangélikusok iskolájához, s azóta min-
den megszakítás nélkül működött több mint 
félszázadig a közoktatás terén, szántotta, haso-
gatta azt a mezőt, amelynek az azon munkál-
kodóra nézve majdnem mindig több a tövise, 
mint a virága. De ő nem is bérért szolgált, 
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hanem hivatásszeretetből, nemes kötelesség-
érzetből. Vallásos, hazaszerető nemzedéket 
akar t nevelni egyházának, hazájának, köve-
tője akar t lenni — é® volt is — a német „Schul-
meisterek" gárdájának. Szép tehetségét, lanka-
datlan szorgalmát, tiszta erkölcsi felfogását, 
nemcsak gyülekezete, nemcsak községe, hanem 
felsőbb egyházi és tanügyi teréni ható-
sága is mindenkor elismerte, honorálni 
is igyekezett azzal, hogy évtizedeken ke-
resztül az iskolavizisgálói tisztséggel, nyugdíjba 
vonulásáig pedig az egyházmegyei törvény-
széki bírói hivatallal tisztelte meg s a VII. 
űzet. osztályba leendő kinevezésre felterjesz-
tette. 

A búcsúzótól megható templomi ünnep kere-
tében búcsúztak el; a veszprémi evang. egy-
házmegye nevében annak főesperese Takács 
Elek, a gyülekezet nevében Horváth Sándor 
lelkész és Mórocz György gondnok, az iskolás 
növendékek hálá já t Kaiser P i roska tolmá-
csolta, az egyházmegyei tanítóság nevében 
Gömbös Sándor fehérvárcsurgói tanító, Vár-
palota község nevében dr. Péter Sándor fő-
jegyző hajtották meg az elismerés zászlaját az 
agg tanító előtt. (H. S.) 

— Az „agrikulturális nevelés" érdekében He-
gedűs Árpád oki. tanító, káptalantóti föld-
birtokos és népművelési előadó rendkívüli te-
vékenységet fejt ki. A földmíves i f j ú ság neve-
lésére vonatkozó tervei és javaslatai az illeté-
kes helyeü a legkomolyabb tanulmányozás 
tárgyául szolgálnak. Legutóbb pl. a földmí-
ves ifjúságnak a cserkészmozgalomba való be-
vonására tett kimerí tő javaslatot, mellyel a 
Zalavármegyei Gazdasági Egyesület és a zala-
vármegyei cserkészfőtitkár véleményező aján-
la tára az Országos Cserkész Szövetség is fog-
lalkozott s a javaslatban foglaltakat helyeslő-
leg magáévá tette. 

Hegedűs lelkesedése és hazafisága nem 
nagyhangú frázisokban, hanem' igazi építőter-
melő munkában és kultúráldozatkészségben 
nyilvánul meg. E r rő l tesz tanúságot a kiskún-
félegyházai áll. tanítóképző-intézet kiránduló 
csapatának Káptalantótin való vendégszerető 
fogadása és a mintagazdaság kezelésének szak-
szerű megismertetése. De erről tesz bizonysá-
got az a félmillió koronát túlhaladó adomány 
is, melyet legutóbb népművelési és agrikultu-
rális célokra adott. 

— Pécel. Kulturális, társadalmi és közgazda-
sági havi folyóirat indult meg a fenti címen 
dr. Eyssen Tibor miniszteri s. t i tkár szerkesz-
tésében. A két első szám sikere a legkiválóbb 
vidéki lapok közé emelte ezt a folyóiratot, 
amelynek minden cikke és közleménye előkelő 
ízlésről, irodalmi színvonalról és komoly kul-
turális célokra való törekvésről tesz bizonysá-
got. Dr. Eyssen Tibor és dr. Bory István szer-

kesztők cikkein kívül Jamriska Lajos, Körösi 
Henrik, Nikelszky Zoltán, Bertalan János,, 
Vándory Dezső és dr. Toborffy Géza közlemé-
nyei adnak tar ta lmat és értéket az eddig meg-
jelent két számnak, amely egyébként változa-
tos hír-rovattal is el van látva. 

— A tápiógyörgyei hősök emlékszobrának 
leleplezése. F. évi okt. 12-én leplezték le Tápió-
györgyén a hősök remekbe készült szobrát, 
amelyet Ditrói Siklódy Dénes faragott. Ugyan-
ekkor szentelték fel a köziségbeli rokkantak, öz-
vegyek és á rvák egyesületi zászlaját is. Az ün-
nepségen jelen voltak: Csécsi Nagy Imre al-
tábornagy, dr. Viczián Is tván nemzetgyűlési 
képviselő, dr. Hofer Ferenc főszolgabíró, Izsépy 
ezredes, a Györgyey uradalom; tisztikara, a 
helyi és környékbeli testületek, valamint a 
községbeli és vidéki lakosság. Az ünnep leg-
kimagaslóbb pontja Túrák István közs. fő-
jegyző beszéde volt, amely mélységes és felejt-
hetetlen hatás t gyakorolt a falu és vidék nagy-
számban összegyűlt népére. A szép szavaikat 
állandóan a szív mélyéből feltörő zokogás kí-
sérte. A nép megkönnyebbült, szelídült, lélek-
ben nemesedett s »e percek hatását soká, soká 
nem fogja feledni. Megható jelenete volt az 
ünnepségnek az, midőn Kis Borcsa hadiárva 
az árvák koszorújának elhelyezése után el-
mondta Kiss József tanító gyönyörű alkalmi 
költeményét. A szobormű egy álló honvédet 

i ábrázol. Feje büszkén vetődik az ég felé, mint 
aki rendíthetetlenül hisz a győzelemben. Jobh-
kezében tört cserkoszorút ta r t . 

— A pályázati határidők meghoszabbítása. 
A tanítóságtól igen sok panaszos levél érkezik 
hozzánk amiatt , hogy a pályázati hirdetésekben 
a határidő túlrövidre van szabva. Egyes kisebb 
falvakba és tanyahelyekre rendesen elkésve 
érkezik a lap, mert ott nincs rendes napi posta-
járat . így gyakran előfordul, hogy a pályázni 
kívánó önhibáján kívül lekésik a pályázatról a 
túlrövid határidő miatt. Felkérjük tehát az 
iskolafenntartó hatóságokat, hogy a pályázat 
határidejét 10 napnál hosszabbra szíveskedjenek 
kitűzni. 

— Plébániaavatás Kúnszentmiklóson. Nagy 
ünnepe volt Kúnszentmiklós katholikus lakosi 
•ságának, mer t teljesült régi kívánságuk, a 
község ú j római katholikus plébániát kapott. 
Az ünnepségre leutazott Klebelsberg Kúnó 
gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter is. A 
megyéspüspök képviseletében Goszmann Fe -
renc felszentelt püspök jelent meg nagy kísé-
rettel. Az ünnepi beszédet Goszmarm Ferenc 
püspök mondta, aki beiktatta az ú j egyház-
község plébánosát, Filó Józsefet. Ezután Filó 
plébános elmondta a templomban az első pré-
dikációt. Az ünnepi szentmisét Goszmann 
püspök celebrálta. 
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A szertartás után a plébánián volt bensősé-
ges ünnepség, amelyen Klebelsberg Kunó gróf 
kultuszminiszter is beszédet mondott s ki-
fejezte örömét, liogy a katholikus és reformá-
tus egyház papjai részéről a testvériségnek és 
az együttműködésnek az a készsége nyilvánult 
meg, amire ma feltétlenül szüksége van a ma-
gyarságnak. Beszéde további részében az isko-
lák képviselőihez fordult s buzdította őket, 
hogy lankadatlanul gyújtsák a lelkekben a 
művelődés és hazaszeretet világosságát. Dél-
ben bankett volt, amelyen a miniszter az üd-
vözlésekre válaszolva, pohárköszöntőjében a 
magyar papság nagy munkájáról szólott és a 
község keresztény lakosságának üdvére és 
boldogulására ürítette poharát. 

- Halálozások. Fodor István kántortanító a 
Tarnazsadányon eltöltött 39 évi működés után 
59 éves korában hosszas szenvedés u tán el-
hunyt. Temetése a község lakói és kartársainak 
nagy részvéte mellett október hó 18-án volt. — 
Holló Ilonka v. székesfővárosi tanítónő folyó 
évi október 18-án meghalt. Temetése nagy rész-
vét mellett folyt le Budafokon. 

Egyesületi élet. 
A Mosonvármegyei Általános Tanító-Egyesü-

let f. hó 11-én tartotta őszi közgyűlését, melyen 
a megye tanítósága úgyszólván teljes számban 
vett részt. Ott voltak: Ringbauer Károly kir. 
tanfelügyelő, Kiihne Lóránt dr., Neitberger Fe-
renc dr. és Pintér László nemzetgyűlési kép-
viselők, Polyánszky László nyug. kir. tanfel-
ügyelő s Moson község elöljárósága. Weltler 
János elnök mélytartalmú megnyitójában fej-
tegette a tanítói munka fontosságát az ország 
újraépítésében, majd üdvözölte a vendégeket. 
Az üdvözlésekre Ringbauer Károly tanfel-
ügyelő, Csorba Ödön, Háros Antal, Farkas 
Gyula, Kiss Sámuel és Benedek Vince válaszol-
tak hasonló lelkes, meleg hangon. Az elnöki 
jelentések utón Csereznyák Ignác magyaróvári 
állami tanító nagy tetszéssel fogadott gyakor-
lati és elméleti előadást tar tot t a népiskolai 
testnevelésről. Ezután Kemény János magyar-
óvári állami igazgató-tanító előadásában a 
nyolcosztályú népiskola szükségességére muta-
tott rá. Háros Antal a tanítóképzés reformjá-
ról értekezett, melyben azt a törekvést állította 
fel elérendő célul, hogy a tanítóképzés az érett-
ségi után két éven át történjék az egyetemen. 
A javaslatokat a közgyűlés nagy tetszéssel fo-
gadta el. A közgyűlés meleg ünneplésben része-
sítette Pataki Vilibald nyug. igazgató-tanítót, 
mint az egyesület tiszteletbeli elnökét. Weltler 
János elnök hálás szavak kíséretében nyúj tot ta 
át az ünnepeltnek az egyesület által adományo-
zott díszoklevelet. Csorba Ödön és Háros Antal 
az ország tanítósága nevében üdvözölte Pataki 
tb. elnököt az egyesület szeretetének, hálájának 
megnyilatkozása alkalmából. Az ünnepelt meg-
hatottan mondott köszönetet kartársainak. Vé-
gül Haller János mosoni állami tanító a Gár-

i 
donyi Irodalmi Társaság lapjaira h ív ta fel a 
kartársak figyelmét. 

A Tanítók Ferenc József Háza volt lakói el-
határozták, hogy az intézet fennállásának 
25-ik évfordulóján, november 23-án rendezendő 
ünnepség alkalmával szövetséget alakítanak. 

A szövetség célja, hogy a Tanítók Házában 
nevelkedett tanítófiak egymás között az össze-
tartozandóság és az együttérzés szellemét ápol-
ják és a magyar tanítóságot céljai elérésében 
támogassák. A szövetség szoros kapcsolatot 
kíván teremteni az Eötvös-alappal, hogy a 
Tanítók Házából kikerülő i f júság életpályája 
kezdetén a tagok erkölcsi támogatásában része-
süljön s hogy a magyar tanítóságnak ez az 
altruista intézménye a társadalomban erős hát-

i védet nyerjen. A szövetség előkészítő bizottsága 
! felkér minden tanítót, amennyiben birtokában 
i van volt növendékek címének, azt azok állásá-
j nak feltüntetésével közölje az Eötvös-alappal. 
| (Budapest, VIII . ker. Szentkirályi-utca 47.), az 
i apákat pedig, akiknek fiai a Tanítók Háza lakói 
| voltak, kéri, hogy fiaikat a szövetség előkészítő 
I bizottságánál való jelentkezésre és a jubileumi 
; ünnepségen leendő részvételre hívják fel. 
i — 

Irodalom. 
Lelki megújhodás. 

— Frank Antal dr. könyve. —-
\ Egy kívülről vaskos, belülről végtelenül tar-
; talmas könyvvel gyarapodott a pedagógiai iro-

dalom. Egy ízig-vérig pedagógus lélek ad j a oda 
benne sok tanulással, nagy tudással, mély neve-
lői édzékkel s hosszú gyakorlattal szerzett gon-
dolatait, tapasztalatait, — a lelkét, a szívét. 

Könyve három részből áll. Az elsőben mun-
kájának filozófiai alapját r ak ja le. A második-
ban az etikai, a harmadikban a logikai nevelés-
sel foglalkozik. s 

Én e részéknek — e szűk keretek között — 
nem az egyes fejezeteivel akarok külön-külön 

i foglalkozni, hanem főként azzal a gondolat-
| világgal, melybe ez a könyv bevezetetett engem 
; s hiszem, be fog vezetni még sok szülőt, tanítót, 
i tanárt, nevelőt. 

Az első részben, a bölcselet szárnyán, előbb 
abba a társadalmi, gazdasági, tudományos, 
művészeti és irodalmi világba vezet, melyet a 
túlzott mtellektualizmus teremtett. Majd betér 
abba az iskolába, melyben csak az értelmet heví-
tik, kovácsolják, alakít ják s így az intellektualiz-
must szolgálják. Rámutat ennek az emberanyag-
nak értékére, mely ebből a műhelyből kikerül. 
Sok mindenhez értenek ezek. Nagy gondolato-
kat, eszméket termelnek. Behatolnak a számok 
legmélyebb világába. El tudják lesni a termé-
szet legtitkosabb munkáját . Termelni, alkotni 
tudnak. És a közösségben mégis a legnagyobb 
diszharmónia van. S mindez azért, mert ez az 
emberanyag esak hajl í tható kovácsoltvasból 
van, melyen az első kalapácsütésre meglátszik 
a horpadás. Ide-oda hajlik, amerre az élet hul-
lámzásai himbálják. 
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Ettől az emberanyagtól kíván megújhodást a 
szerző. Azt kívánja, hogy a kovácsoltvasból 
acélt gyúrjunk. És ennek megadja az eszközét 
is: az erős akaratot. Azt kívánja, hogy az érte-
lem jelölje ki az utat , de az akara t kényszerítsen 
arra , hogy azon is haladjunk. Az akarat tolja 
félre azokat az érzelmeket, melyek az útról való 
eltérésre csábítanak. De az aka ra t dédelgesse, 
ápolgassa azokat az érzelmeket, melyek az egye-
nes irányban való haladásra sarkalnak. Az aka-
raterő kemény legyen, mint az acél. Pat tanjon 
le róla a csábító érzelem s karolja át, mint egy 
aoélabroncs, egész lelki életünket. Formálja az 
érzelmeket, vezesse lelki életünket az eszmények 
felé. Ezt óhajt ja a voluntarisztikus-idealizmust 
hirdető pedagógia s ezt óha j t ja a szerző is 
olvasói lelkébe oltani. 

És a végső cé l? . . . A szerző szerint: a lelki 
megújhodás, melyet csak az akaratnak a neve-
lésben ós az önnevelésben való különösebb fel-
karolásával közelíthetünk meg. 

Mély és nyílegyenes barázdákat vág a szerző, 
mikor a pedagógia filozófiájáról ad gondolato-
kat. És a barázdából a legértékesebb anyagot 
emeli felszínre. Hadat üzen a materializmus-
nak, mely a pedagógia filozófiájában az érte-
lemnek emelt bálványt. Keresi az értékeket s 
oly értékrendszert állít fel, mely saját lelkében 
jelentkezett. Az értékeket a külső és belső cse-
lekvésekből k ívánja megállapítani, úgy, hogy a 
cselekvések rúgóit is keresi. A szerző igen beszé-
des táblázaton muta t j a be értékrendszerét, mely 
a cselekvésekből kiindulva, a logikai, az et ikai 
és esztétikai értékeken áthaladva, az igazságra 
épül. Filozófiai úton eljut oda, hogy a nevelés 
célja nem lehet más, mint a helyes cselekvés. 

Pedagógiai filozófiájában a vallásos világ-
nézet egységét kristálytisztán vezeti le, mely-
nek végső célja: Jézus Krisztus. 

A szerző a lelki megújhodáshoz a test gondo-
zásának szükségességét is kívánja, azért, mer t 
csak egészséges állapotban termelhet a lélek 
értékeket. Kívánja , hogy a lélek uralkodjék a 
test felett <s ne csak megpillantsa az eszménye-
ket, hanem meg is tudjon mozdulni. Az igazság 
felé mozgató belső erő tudjon a közösség, de 
különösen a nemzet érdekében cselekvéseket ki-
fejteni. 

E szerint a nevelés célja nem lehet más, mint 
a cselekvés és aktivitással kapcsolatos befelé 
tekintés, mely a megújhodáshoz vezessen. 

A nevelés ágainál is célokat ad. A testi neve-
léstől a cselekvés végrehajtásához szükséges 
testi kézséget, a logikai neveléstől a helyes cse-
lekvés elveit s a helyes cselekvés szemléletes 
egységét vár ja a szerző. 

Az egyént közösségi tevékenységre akar ja ké-
pessé tenni, mer t mindenkiben csak annyi érték 
van, amennyivel a közösségnek, de különösen 
ennek egy összeforrtabb részének, a nemzetnek 
használni tud. De a közösséget ne külső kény-
szerből, hanem belső szükségletből szolgálja. 
Nagyon értékes tanácsa a szerzőnek az, hogy 
mikor nevelünk, csak egyik szemünk legyen az 
egyénen, a másikkal a közösségre nézzünk. 

Örök igazságokat szegez le, mikor a nevelői 

i 
lélek fontosságát és kívánalmait építi fel. Elénk 
állítja az igazi nevelőt, mely önmagát akar ja 
formálni neveltjéből is. Ö kész nevelőt nem 
ismer s így a nevelőnek önmagát is állandóan 
nevelnie kell. A nevelőnek csak egy szenvedélyt 
enged meg: az erős és szent akaratot, mely aka-
dályt nem ismerve törekszik a lelkek megmen-
tésére. 

A tanár- és tanítóképzéssel foglalkozva, meg-
állapítja a szerző, hogy az sok kívánnivalót 
hagy maga után. Tanárokat és tanítókat a 
középiskola legjobb és legszorgalmasabbb növen-
dékeiből kíván nevelni, mert csak ezektől remél 

j garanciát arra , hogy oly tanárokká és tanítókká 
j nevelhetők, amilyen ideális tanító és tanár az 
í ő lelkében él. 
' A második részben a lélek megtisztítására s 

a jóra való nevelés műhelyébe vezet be a szerző, 
j Az ember lelkében lerakott etikai értékeket az 
> igazság i rányában működő hajtóerőnek ta r t j a . 
I Az etikai nevelés célját a helyes cselekvésre 
| való lelki készségben jelöli meg. 
j Ehhez a lelki készség megszerzéséhez első-
í sorban az engedelmességet kívánja. Ezt t a r t j a 
' az erkölcsiség ábécéjének. Az engedelmesség 

hiányának tulajdonít ja a mai idők erkölcsi 
lazaságának egyik főokát is. De nem az önálló-
ságtól megfosztó szolgai engedelmességre, ha-
nem a szíves engedelmességre akar nevelni. Az 
ő neveltjében olyan lelki készség legyen az enge-
delmesség, mely örömest indítsa a helyesnek 
látott cél irányában. És ezt a szíves engedelmes-
séget, mely Krisztus követését jelenti, a kény-
szerű engedelmesség ú t j án óhajt ja elérni. Ter-
mészetes, hogy ezzel a szerző neveltjét szoktatni 
akarja az engedelmességre. 

Az etikai élet legfőbb bíróságának a lelki-
ismeretet tartja. Éppen azért ennek szilárdítá-
sára nagy gondot kíván fordítani. 

A felelősségre, az erkölcsi bátorságra és a 
kötelesség teljesítésére való nevelésről meg-
ragadó közvetlenséggel szól a szerző. Ennek, az 
etikai nevelés mind a három tényezőjének, 
filozófiai hátteret épít. Példákat állít elénk. És 
ezeket a példákat nem mikroszkópon keresi, ha-
nem a mindennapi és családi életből veszi és 
ezeket biztos kézzel boncolja. Nem elégszik meg 
a hibák ostorozoásával, hanem orvossággal is 
-szolgál. Kiemeli belőlük az értékeket s kellő 
helyre állí t ja. Erős látással vigyáz a család, a 
nemzet, a közösség érdekeire. 

A szerző az etikai nevelés keretében, az ő érté-
kes pedagógiai nézeteinek szellemében, nagy 
súlyt helyez az akarat nevelésére. Éppen azért 
megkívánja a nevelőtől, hogy azért lelkesedni 
is tudjon. Az akaratot a lelki élet legértéke-
sebb anyagának, a cselekvések főmozgatójának 
tekinti s ennek kiművelésével nagy gonddal 
foglalkozik. Akarat-indításokat és akarat-gya-
korlatokat mutat be esetekben s levonja ezek 
pedagógiai értékét. Az elemzett esetek a csecse-
mőkortól egész az i f júkor ig terjednek s hiszem, 
hogy sok tanító lelkét megragadja velük. És 
itt, mikor az akaraton át eljut a szorgalomig, 
egy eddig lekicsinyelt lelki értéket, a szorgal-
mat, emeli fel kellő helyére. Ugyanis a tanár, 
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tanító, diáktársak azt szeretik kiemelni a többi 
közül, aki veleszületett tehetségénél fogva tud 
és emelkedik ki a többségből. Ha valaki nem 
talentum és mégis tud, annak az értékét „csak 
szorgalmas" jelzővel emlegetik. A szerző, nagyon 
helyesen, a szorgalmat a talentum fölé helyezi, 
mert a szorgalomra a családban, a nemzetben s 
a közösségben nagyobb szükség van, mint a 
talentumra. És még egy: aki szorgalmas, az 
már akar és cselekszik. 

A szerző az érzelmek szerepének fontosságát 
vizsgálva, elvárja a nevelőtől, hogy az érzéki 
érzelmeket vezesse át az etikai és vallásos érzel-
mek területére. Az érzelmek az akarattal lépje-
nek kapcsolatba, akár megfékezésükről, akár 
felkeltésükről van szó. Az érzelmek melegségét 
hajtóerőnek t a r t j a az akaráshoz és a helyes 
cselekvéshez. 

A fentieknek természetes következménye, 
hogy a szerző úgy a testi, mint a lelki szoktatás-
nak előkelő helyet biztosít megújhodást célzó 
pedagógiájában. A szoktatást akkor látja be-
fejezettnek, mikor már a helyes cselekvés végre-
haj tása örömet szerez. 

A lelkek megfordulásához a szerző tanári 
gyakorlatából említ eseteket arra, mikor az ifj í i 
az erkölcsi lejtőn lefelé indul. Igazi pedagógus-
lélekkel lát ja meg a pillanatot, hogy mikor 
szükséges a beavatkozás s nagy körültekintés-
sel já r el a lelkek megfordításában. 

A harmadik részben a logikai neveléssel fog-
lalkozik a könyv. Megállapítja, hogy a család-
ban a logikai nevelés a helyes cselekvés elveit 
törekszik lerakni, tehát ugyanezt kellene az 
iskolának is folytatni. Csakhogy az iskola tan-
tárgyai a felsőbb osztályokban nagyon eltávo-
lodnak már a család légkörétől. Igen érdekesen 
szemléltetve végighalad a szerző a népiskola 
tárgyain s egy-egy példán illusztrálja, hogy az 
egyes tárgyak mennyiben állhatnak a logikai 
nevelés szolgálatában. Nem kívánja azonban, 
hogy a tanítás tisztán a logikai nevelés jegyé-
ben folyjon le, hanem az etikai és esztétikai 
értékeknek is helyet kíván biztosítani. 

A könyv éles szemmel világít bele tanter-
veinkbe. Az anyag mennyiségét túlsóknak, a 
kiválasztást egyoldalúnak ta r t ja s mindkét 
hibától a nevelést félti. 

A formális fokozatok kezelésének módjára 
rávilágítva megállapítja, hogy a régebbi peda-
gógiának az volt a hibája, hogy sokat emlézte-
tett, a mostaninak pedig az, hogy keveset emléz-
tet. Az emlézést azonban nem a régi verbe-
risztikus alakban óha j t ja vissza, hanem a feldol-
gozott anyagnak a helyes cselekvésre sarkaló 
lelkével kívánja hosszabb ideig foglalkoztatni a 
gyermeket. 

Az osztályozásnál nemcsak a logikái, hanem 
az etikai értékek, különösen az akaraterő szám-
bavételét kívánja a szerző. A magaviseleti és a 
szorgalmi osztályzatoknak a megillető fontos-
ságot tulajdonítja. 

Igazi nevelői lélekre vall az a megállapítása, 
hogy a logikai erő csak akkor támogatja a 
helyes cselekvést, ha az etikai légkört is meg-
teremtettük hozzá. 

Pedagógiai irodalmunk nagy értéket kapott 

: ezzel a könyvvel s hiszem, hogy a benne levő 
I gondolatokkal még sokszor fogunk találkozni. 

Drozdy Gyula. 
Dr. Marczell Mihály: A katholikus nevelés 

I szelleme. A tudós szerző ily című könyvecské-
í ben í r ta meg azokat az irányító szempontokat, 
j amelyek a katholikus nevelés szellemét jellem-
| zik. A könyvecske nemcsak külső köntösben, 
j hanem belső tai"talomban is nagyon hasonlít 
| a békeidőbeli lipcsei Göschen-féle kiadásokhoz, 
] mert mindazt a roppant gazdag anyagot, ame-
( lyet a gyakorlati nevelés felölel, röviden, tömör 

előadásban világítja meg. Természetesen a ka-
tholikus nevelés látószögéből vizsgálja a neve-
lés föladatait. E föladatokat három részben 

i ismerteti: I . Az önnevelés, I I . A gyermek neve-
1 lése, I I I . A tömegek nevelése. 
j Az önnevelés című fejezet felöleli mindazokat 
I a kérdéseket, amelyek az ember anyagi és 
i erkölcsi életigényeire vonatkoznak. Ebben a 
j fejezetben fejtegeti a szerző a természetes és 
I természetfeletti életet, valamint az egyéniség 
í nevelő erejét . 
i A gyermek nevelése című fejezetben a gyer-

meknevelés összes problémáit világosam és 
élénken tárgyal ja . Nagyon szép részletei ennek 
a fejezetnek mindaz, amit a családi nevelésről, 
az anyáról (Anya az anya helyett), a tanítás 
és a nevelésről, az életeszményekről és a gyer-
meknevelés legfőbb eszközeiről ír a szerző. 

A tömegek nevelése című fejezetben mint 
kitűnő szociálpedagógust lát juk a szerzőt. A 
tömegnevelés feltételeiről és módszereiről írott 
részek a könyv ékességei. Befejezésül a katho-
likus társadalomról mond el a szerző megszív-
lelésre méltó dolgokat. Dr. Marczal könyvecs-
kéje neveléstudományi irodalmunkban az elsők 
között foglal helyet. Megérdemli, hogy a ma-
gyar intelligencia kedves olvasmánya legyen. 
Kapható: Budapesten, a Szent Istváw-Társulat-
nál. (k. h.) 

A Közművelődés folyó évi 7—8. száma az első 
helyen gróf Klebelsberg Kunó vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter tar ta lmas cikkét közli, 
amely a magyar tudományos társulatok élni-
akarásának a megnyilvánulása. — Czakó Ele-
mér h. államtitkár a tudományos munka szer-
vezéséről ír. — Magyary Zoltán a Tudományos 
Társulatok Szövetségének első évi működését 
ismerteti. — Voinovich Géza ebben a számban 
is folytatja „Irodalmunk fénykora és mai álla-
pota" című tanulmányát. — Gróf Apponyi Al-
bertnek a magyar alkotmányfejlődésről szóló 
VI. előadását közli. — A folyóirat rovatai vál-
tozatosak és tartalmilag gazdagok. A szerkesztő 
kiváló esztétikai érzékére vall a sok szép illusz-
tráció. 

Magyar Dal cím alatt jelenik meg Vidor Jó-
zsef szerkesztésében a Magyar Dalosszövetség 
hivatalos lapja. A szerkesztő szaktudással és 
zsurnalisztikái készséggel rendelkezik és érde-
kessé, elevenné tudja tenni lapját, mely az or-
szág dalosköreinek tevékenységéről és sikerei-
ről hűen és részletesen tájékoztatja olvasó-
közönségét. 
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Az első segítségnyújtás vázlata. Dr. Körmöczi 
Emil budapesti önkéntes mentőegyesületi első 
főorvos fenti cím alat t megjelent könyvecskéje 
a lapunkban annak idején megjelent „Mikép 
nyujtsunk első segítséget baleseteknél és rosz-
szulléteknél" című munka megrövidített tartal-
mát foglalja magában. A hasznos kis könyvecs-
két nagyon ajánljuk az i f júsági egyesületeket 
vezető tanító urak szíves figyelmébe. 

A Társadalomtudomány most megjelent 4—5. 
számából kiemeljük Hornyánszky Gyula egye-
temi tanárnak: A kultúráról, kultúrértékekről 
és a történettudomány értékeléséről címen í r t 
igen magvas tanulmányait. Ottlik László foly-
t a t j a és befejezi a jognak társadalomtudományi 
felfogásáról ír t fogalomtisztázó értekezését. 
Tonelli Sándor „Művészet és Közgazdaság" cí-
men írt érdekes cikket. A szokásos rovatok is 
tartalmasak. A folyóirat évi előfizetési dí ja 
jelenleg 50.000 korona. Kiadóhivatal: Budapest, 
VII, Káldy-utca 45. szám. 

Tanítók tanácsadója. 
A „Nem állami tanszemélyzet orsz. 
nyugdíjintézete" nyugdíjszabályzatá-
nak és igazgatásának ismertetése. 

(Másod ik közlemény.) 

Első közleményünkbe, amely „A tanítók 
nyugdíjjogosultságára vonatkozó újabb szabá-
lyok ismertetése" címén lapunk legutóbbi 35— 
36. számában jelent meg — egynéhány sajnála-
tos sajtóhiba csúszott be. Így — a lényegtelen 
hibáktól eltekintve — a 29. oldalon, bal hasáb, 
utolsó bekezdés, 10. sorban: a téves „havi 
l'/z Vi-os" helyébe „havi iy2%-os", a következő 
sorban: a „számfejtőségbe" helyébe „számfejtő-
ségek" szó való. A 30. oldalon, bal hasáb, utolsó 
bekezdés, 5. sorban a helyes szöveg ez: „Be-
számítható az a szolgálat, amelyet az alkalma-
zott stb."; a jobb hasábon, alulról számítva a 
4-iik sorban: a téves „megoszlása" helyébe „meg-
szabása" szó való. 

Egyébként a múltkori közleménynünkben a 
következő főbb kérdésekre adtuk meg a választ. 
Nevezetesen: ki kaphat ezen orsz. nyugdíjinté-
zetből állandó nyugdíjat, vagy végkielégítést1? 
mi alapon kérheti azt az érdekelt? és hogyan 
számítják ki az állandó nyugdíjat? Ebben a 
csoportban még a következő kérdőpontokat kell 
megtárgyalnunk: 

A nyugdíjazásnak mily esetei vannak? 
A nyugdíjazás lehet ideiglenes vagy végleges. 

Az állami nyugdíjtörvény (az 1912 : XLV. t.-c,, 
amely alá már most az állami tanítók, óvók is 
tartóznak) idevágóan úgy rendelkezik, hogy 
a nyugalombahelyezés végleges, ha az érdekelt 
69 éves korát vagy teljes .szolgálati idejét (a 
tanítókra 40 év) betöltötte. Minden más esetben 
a nyugdíjazás csak ideiglenesen történhetik. 
Ezt a megbecsülhetetlen feltételt a nem állami 
alkalmazottakkal szemben alkalmazni nem le-

| 
het, mert a legtöbb iskolafenntartónak, ha az 
állást időközben mással betöltené, nem állana 
módjában az újból munkaképessé vált alkal-

j mázott ú jabb beosztásáról gondoskodni. Ezért 
j olyan esetbén, amikor a gyógyulás kizárva 
; nincs, a nyugdíjazás csak ideiglenesen, egy 

évre történik, amely idő ala t t az állást csak 
megbízottal lehet betölteni. Ha azonban a mun-
kaképtelenség egy év múlva is fennáll, amit 
esetleg államorvosi felülvizsgálattal állapíta-
nak meg, a nyugdíjazás véglegessé minősít-
tetik át. 

Mennyi a végkielégítés? 
Az előző köleményünkben jeleztük, hogy ál-

landó nyugdí ja t csak az az igényjogosult kap-
hat, akinek legalább 9 évi 6 havi és 1 napi beszá-
mítható szzolgálata van. Ennél kevesebb szolgá-
lati idővel rendelkezőnek végkielégítés jár. 
Megjegyezzük, hogy akinek állandó nyugdíjra 
van igénye, az végkielégítést nem kaphat. Csak 
a B-listásnak áll jogában választani nyugdíj-
és végkielégítés között, föltéve természetesen, 
hogy legalább 9 évi 6 havi és 1 napi beszámít-
ható szolgálattal rendelkezik. Egyébként azok 
az igényjogosultak, akiknek 4 évi 6 havi, vagy 
ennél kevesebb beszámítható szolgálatuk van, 

; végkielégítés címén a legutoljára élvezett be-
számítható javadalomnak egy évi összegét 
(vagyis az utolsó havi fizetésnek tizenkétszere-
sét) kapják végkielégítés címén, kettő évi 
(vagyis huszonnégyszeres) összegét pedig azok, 
akiknek legalább 4 évi 6 havi és 1 napi (de 

; 9 év és 6 hónapot meg nem haladó) beszámítható 
• szolgálatuk van. Hogy mi értendő „beszámít-
! ható javadalom" és „beszámítható szolgálat" 
! alatt, erre már az előző közleményben kiter-

jeszkedtünk. 
E helyütt még meg kell jegyeznünk, hogy a 

szanálási törvény a lapján itt is, akárcsak a 
nyugdíjnál, bizonyos csökkentések és megszorí-
tások alkalmaztatnak. I lyen megszorítás, hogy 
akinek a beszámítható szolgálati ideje az öt 
évet el nem éri, az végkielégítésre csak abban 

j az esetben tarthat igényt, ha teljesen munka- és 
keresetképtelen. Egyébként a végkielégítések-
nél a csökentés mérve 40%, azokban az esetek-
ben azonban, amelyekben a népjóléti minisz-
térium ál tal az érdekelt teljes munka- és kere-
setképtelensége megállapítást nyert, a csökken-
tés csak 15%-os. Vagyis pl. akinek a fentiek 
szerint 2400 aranykorona végkielégítés járna, 
(100 K havi fizetés 2 évi összege = 2400 K) az a 
szanálási törvény a lapján 40%-os csökkentés 
mellett 1440 K-t, illetve 15%-os csökkentés mel-
lett 2040 K-t fog kapni. 

Mikép kell kérelmezni a nyugalomhahelyezést 
(végkielégítéssel való elbocsátást)? 

Minthogy a nyugalombahelyezés (végkielé-
gítéssel való elbocsátás) — a tanév közben elő-
forduló sürgős eseteket kivéve — mindenkor 
szeptember hó 1-től kezdődő hatállyal történik, 
fontos, hogy a nyugalomba készülő tanító 
(óvónő) a kellően felszerelt kérvényét a ren-
des szolgálati úton felettes hatóságához (kir. 
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tanfelügyelőséghez) oly időben adja be, hogy 
annak módjában álljon azt már május havában 
felterjeszteni a minisztériumhoz. 

A nyugalombahelyezésre vonatkozó kérvény-
hez a következő okmányokat kell mellékelni: 

1. a születési anyakönyvi kivonatot, nős és 
családos tanítóknál ezenfelül még a házas-
sági és a családtagok születési anyakönyvi ki-
vonatát, vagy az ezeket pótló családi érte-
sítőt; 

2. a képzettséget igazoló okmányt; 
3. működési bizonyítványt vagy bizonyítvá-

nyokat; 
^ 4. minden állomáshelyről, amelyen az illető 

szolgálatot teljesített, az ottani alkalmaztatá-
sára vonatkozó választási jegyzőkönyv hiteles 
kivonatát (megbízólevelet), továbbá az állásá-
ban történt megerősítésről szóló okmányt, s 
amennyiben állami tanintézetben is teljesített 
szolgálatot: a kinevezési okmányt; 

5. az illető által a tényleges szolgálatban 
legutoljára élvezett összes illetmények igazo-
lására szolgáló és azokat részletesen, fizetés, 
lakáspénz, családi pótlék stb. feltüntető ok-
mányt (szabályszerűen jóváhagyott díjlevelet) 
annak jelzésével, hogy amennyiben az érde-
kelt államsegélyt élvezett: azt mily összegben 
mely hatóság engedélyezte; 

6. a magyar állampolgárság igazolására szol-
gáló okmányt; 

7. aki a háborúban tényleges katonai szolgá-
latot teljesített és ennek alapján hadiév hozzá-
számítására is igényt tarthat, ezt a katonai 
szolgálatot megfelelően igazoló iratot; 

8. amennyiben az illető tagja volt a meg-
szűnt Orsz. Tanítói Nyugdíjintézetnek, az oda 
befizetett nyugdíjjárulékokat feltüntető befi-
zetési könyvecskéi; ha ez nem állana rendelke-
zésre, elegendő az ar ra való hivatkozás is, 
hogy mely évben és mely számú rendelettel 
vétetett föl az érdekelt az ezen megszűnt 
nyugdíjintézetbe; ha az illető nem volt tagja 
ezen nyugdíjintézetnek, úgy ne mulassza el 
ezt a körülményt a kérvényében is fölemlí-
teni; 

9. ha az illető elmebeteg, vagy más okból 
gondnokság alatt áll — a gondnok kirendelé-
sére vonatkozó hatósági véghatározat; 

10. abban az esetben, ha az illető se 60. évét, 
se a teljes szolgálati időt nem töltötte be, a 
szolgálatképtelenség mérvét, ideiglenes vagy 
végleges voltát, a kórtüneteket, valamint a 
gyógyulásnak előrelátható időtartamát rész-
letesen feltüntető közhatósági, orvosi bizo-
nyítványt, végül 

11. abban az esetben, ha az illető hozzátarto-
zói után családi pótlékra is igényt tarthat, az 
ezen igény igazolására szolgáló helyhatósági 
bizonyítványt. 

A 3. alatti működési bizonyítványban fel 
kell tüntetni az érdekelt alkalmazásának 
(szolgálatának) minőségét és a különféle szol-
gálatok pontos időtartamát év, hó és nap sze-
rint, valamint azt is, hogy az illető tanító 
(óvó) a kérdéses helyen végleges vagy ideig-

lenes minőségben volt-e alkalmazva, megüre-

sedett álláson működött (működik)-e, vagy 
beteg, illetve szabadságolt, vagy más okból 
távollevő kartársát (kit) helyettesítette (he-
lyettesíti)-e? E bizonyítványokban minden 
egyes állomáshelyre nézve azt is igazolni kell, 
hogy az érdekelt ott egy évnél hosszabb sza-
badságot élvezett-e, illetőleg egy évet meg-
haladó időt töltött-e el szolgálat nélkül és ha 
igen, mily címen, mely időtől meddig; továbbá: 
indíítatott-e ott ellene fegyelmi e l járás és ha 
igen, az mily eredménnyel végződött1? 

A 7. alatti katonai szolgálat az alábbi módon 
igazolható: 

a) az illető csapat , katonai alakulat stb. pa-
rancsnoksága által kiállított és hitelesítő alá-
írással és pecséttel ellátott bizonyítvánnyal, 
amely csapat stb. kötelékében az érdekelt a 
háborúban tényleges katonai szolgálatot telje-
sített; vagy 

b) a vármegyei népgondozó hivatal által ki-
állított bizonyítvánnyal, vagy 

c) általában minden hiteles katonai okmány-
nyal (hivatalos katonai irattal), amelyből két-
séget kizáróan megállapítható legyen az, hogy 
az érdekelt mely időtől meddig (év, hó és nap 
szerint), mely csapat, illetve katonai alakulat 
stb. kötelékében, mily minőségben (mily rang-
fokozatban), hol, milyen katonai szolgálatot 
teljesített. 

Ha ilyen katonai bizonyítványokkal az érde-
kelt nem rendelkeznék és nem is állana módjá-
ban ilyeneket esetleg pótlólag beszerezni, vagy 
ha a csapattest az elszakított területen állomá-
sozott, a katonai szolgálatot az érdekelt a vele 
együtt szolgált két hivatásos tisztnek, esetleg 
két volt tartalékos tisztnek írásbeli nyilatkoza-
tával, kivételes esetekben, ha tiszti nyilatko-
zatot lehetetlen beszerezni, a vele együt t szol-
gált két volt legénységi állományú egyénnek 
esküvel megerősített ianuságtételével igazol-
hatja. 

A nyilatkozat, illetőleg eskü a tanuk lakó-
helyén állomásozó katonai parancsnokság előtt, 
ha pedig ilyen a tanuk lakóhelyén nincsen, a 
községi elöljáróság (városokban a polgármes-
ter) előtt teendő. A községi elöljáróság (váro-
sokban a polgármester) a nyilatkozatot, illető-
leg az eskü alatti tanuságtételről felvett jegy-
zőkönyvet láttamozni köteles. Tényleges állo-
mányú tisztek által kiállított nyilatkozatoknál 
ezen láttamozás csak az illető tisztek sajátkezű 
névaláírásának a hitelesítésére terjed ki. 

Ha a tanuk különböző helyeken laknak, a ka-
tonai szolgálatról két külön nyilatkozatot kell 
kiállítani. 

A hadifogságot a m. kir. honvédelmi minisz-
térium, vagy valamely hazai leszerelő tábor, 
vagy katonai igazoló bizottság által kiállított 
igazolvánnyal, kivételes esetekben a fent i mó-
don (két tanú által) kiállított nyilatkozattal 
(jegyzőkönyvvel) kell igazolni. 

A hadifogság tartamát igazoló bizonyítvány-
hoz csatolni kell a katonai igazoló-bizottság ál-
tal kiállított azt a bizonyítványt is, amely sze-
rint az érdekelt a hadifogságbajutás és a hadi-



24 Néptanítók Lapja 35—36. szára. 

fogság alatti magatartás tekintetében igazolt-
nak találtatott. 

Ha az érdekelt tanév közben való sürgős 
nyugalombahelyezést kér — amire nézve pusz-
tán az a tényállás, hogy 60. életévét, vagy tel-
jes szolgálati idejét betöltötte, jogalapot nem 
nyúj t —, a sürgősséget indokolni tartozik. Ha 
betegséget hoz fel okul, ezt természetesen a 10. 
pont alatti módon igazolni kell és emellett oly 
iratot is kell csatolni, amely feltünteti azt, hogy 
a folyamodó betegsége következtében mióta 
nem teljesít szolgálatot, vagy mióta van sza-
badságom 

Aki azon a jogcímen kívánja nyugdíjazását 
(végkielégítését), hogy állását a tanintézet meg-
szűnése következtében elvesztvén, három éven 
belül nyugdíjjogosultsággal egybekötött állás-
hoz jutni nem tudott , annak a felsorolt irato-
kon kívül az újabb állás elnyerésének megkí-
sérlését igazoló i ra tokat is csatolni kell. 

A nyugdíj folyósítása — akár saját kérésre, 
akár hivatalból indult meg az el járás — csak a 
felsorolt okmányok alapján rendelhető el. Az 
okmányok bemutatásának elmulasztása vagy 
megtagadása azonban a nyugalombahelyezés 
elrendelését és a fizetés (fizetést kiegészítő ál-
lamsegély) beszüntetését nem akadályozhatja 
meg, csupán a nyugdí j folyósítása szempontjá-
ból jelent késedelmet. 

Figyelmeztetjük a tanítóságot, hogy állomás-
hely változtatás esetén el ne mulasszák az előző 
helyről szóló és az előadottak szerint megfelelő 
működési bizonyítványt kikérni és azt a meg-
hívó levéllel (választási jegyzőkönyv hiteles ki-
vonatával) és a megerősítésről szóló okmány-
nyal együtt gondosan őrizzék meg. 

Általában igyekezzék mindenki rendbehozni 
az okmányait. Gondoskodjék idejekorán a hiá-
nyok pótlásáról, mer t alapelv, hogy a nyugdíj-
jogosultságát a tanítónak igazolnia kell. Ennek 
igazolására pedig csakis a felsorolt iratok al-
kalmasak. 

Ezzel áttérhetnénk a tényleges szolgálatban 
elhalt tanító hátramaradottjainak ellátási igé-
nyét érintő kérdések tárgyalására. 

Azonban figyelemmel arra, hogy a „Nem ál-
lami tanszemélyzet országos nyugdíjintézete" 
kötelékébe tartozó összes tanintézetek f. évi 
november hó első felében bejelentést tartoznak 
adni, célszerűnek lát juk ennek a bejelentési 
kötelezettségnek az ismertetését ide közbeik-
tatni. 

A Budapesti Közlöny f. évi október hó 3-i 
213. számában közzétett 95.000/924.—IX. sz. V. K. 
M. rendelet előírja, hogy a szóalatti nyugdíj-
intézet kötelékébe tartozó tanintézetek fenn-
tartóinak minden év november havában jelen-
tést kell tenni a tanintézetüknél rendszeresített 
állásokról és az azokon alkalmazottakról. En-
nek a bejelentésnek az alább közölt mintával 
teljesen azonos szövegű, a kérdéseket is feltün-
tető, házilag készítendő űrlapokon kell tör-
ténni. 

A bejelentést minden tanintézetre vonatkozó-
lag külön íven ée oly időben kell elkészíteni, 

hogy azt az iskola felettes hatósága, felterjesz-
tés céljából, november hó 15-ig kézhes vehesse. 

A bejelentést, amelyet az iskola vezetője ké-
szít el, az iskola felettes hatóságához leendő 
felterjesztés előtt az iskolafenntartónak, illetve 
az erre hivatott szervnek (iskolaszék, felügyelő 
bizottság stb.) kell hitelesítő aláírással és pe-
cséttel ellátni. 

Ennek a bejelentésnek a pontosságára, min-
den egyes ada t hitelességére azért kell nagy 
súlyt helyezni, mert az úgynevezett egyénen-
kénti felvétel megszűnése következtében ezek 
az adatok lesznek irányadók az alkalmazottak 
végellátási ügyeinek elbírálásánál. 

A tanintézet nyilvántartási száma gyanánt a 
bejelentésen azt a számot kell feltüntetni, ame-
lyet a tanintézet a központi nyilvántartásban 
kapott és amely szám november élső felében a 
nyugdíjintézeti járulékok első kirovása alkal-
mával minden iskola fenntartójával közöltetni 
fog. A bejelentéshez az illető tanintézet előző 
tanévi értesítőjének egy példányát is csatolni 
kell. 

Az ezen rendelkezés a lapján első ízben — te-
hát az 1924. évi november hó első felében — 
szerkesztendő bejelentésben a minta szerinti 8.. 
9., 10., 13., 15. és 16. pont alatti kérdésekre nézve 
a 15.000/924.—IX. sz. V. K. M. körrendelet (kö-
zöltük lapunk 1924. évi február hó 15-i 7—8. szá-
mában) a lapján teljesített hasonló szövegű b e -
jelentés óta bekövetkezett változásokat kell fel-
tüntetni. 

Ezeket a bejelentéseket és értesítőket az is-
kolák felettes hatósága, és pedig a felekezeti 
felső- és középfokú tanintézetekre nézve (az izr. 
tanintézetek kivételével) az illetékes egyházi 
főhatóság, az izraelita és az egyéb — nem fele-
kezeti — felső- és középfokú, valamint a nép-
oktatás körébe tartozó összes tanintézetekre 
nézve az illetékes felügyelő (kir. főigazgató, 
kir. tanfelügyelő stb.) valamennyi hatásköre 
alá tartozó tanintézetet illetőleg, összesítő ki-
mutatás kíséretében, egy ügyszám alatt, a „Nem 
állami tanszemélyzet országos nyugdíjintézete 
céljaira" jelzéssel, minden év november havá-
nak végén terjeszti fel. A gyógypedagógiai in-
tézetekre vonatkozó kimutatásokat — további 
intézkedésig — az illető tanintézet fenntartója 
közvetlenül mutat ja be. 

A bejelentés mintája a következő: 
A tanintézet nyilvántartási száma: 

BEJELENTÉS 
-ról 

(mely tanintézetről) 
Kérdés Válasz 

1. A tanintézet helye (helység, 
utca, házszám): 

2. A tanintézet helye mely 
a) község, 
b) vármegye, 
c) m. kir. adóhivatal kötelé-

kébe tartozik? 
3. A tanintézet jellege: minő-

sége (foka): 
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Kérdés Válasz 

4. A tanintézet fenntartójának 
a) neve (pontos címe): 
b) lakása (székhelye, helység, 

utca, házszám): 
5. A tanintézet anyagi ügyeinek 

intézésére hivatott szerv (hivatal, 
pénztár): 

a) pontos és szabatos meg-
nevezése: 

b) hivatali helye (helység 
utca, házszám): 

6. A tanintézetben a jelen jelen-
tés időpontjában 

hány és mily képzettséghez kö-
tött tiszti (óvónői, tanítói, tanári 
stb.) állás van rendszeresítve? 

7. A tanintézetben a jelen jelen-
tés időpontjában hány 

a) altiszti (pedellusi stb.): 
to) iskolaszolgai (vagy ha-

sonló) állás van rendszeresítve? 
8. A legutolsó bejelentés óta 

hány 
a) és mily képzettséghez kö-

tött tiszti: 
b) altiszti: 
c) iskolaszolgai állás szűnt 

meg jogerősen és külön-külön, 
mely időpontban (év, hó, nap)? 

9. A legutolsó bejelentés óta 
hány új 

a) mily képzettséghez kö-
tött tiszti: 

b) altiszti 
c) iskolaszolgai állás szervez-

tetett jogerősen és külön-külön 
mély időpontban (év, hó, nap)? 

10. A jelen bejelentés időpont-
jában a tanintézetben 

a) hány osztály van? 
b) a legutolsó bejelentés óta 

hány osztály szűnt meg és külön-
külön mely időpontban (év, hó, 
nap)? 

c) a legutolsó bejelentés óta 
hány új osztály állíttatott fel és 
külön-külön mely időpontban (év, 
hó, nap)? 

11. Teljesíti-e a fenntartó a 
„Nem állami tanszemélyzet orsz. 
nyugdíjintézetével" szemben fenn-
álló nyugdíjintézeti járulékfize-
tési kötelezettséget? 

ha nem, miért? 
12. A tanintézetnek a 6. pont 

alatt kimutatott rendszeresített 
tiszti (óvónői, tanítói, tanári stb.) 
állásai a bejelenés idejében kü-
lön-külön névszerint. mily minő-
tégben, mily képzettséggel ren-
delkező, mely alkalmazottakkal 
vannak betöltve, ezek mikor (év, 

Kérdés Válasz 

hó, nap) születtek, alkalmaztatá-
suk végleges-e, vagy ideiglenes és 
jelenlegi heti elfoglaltságuk kü-
lön-külön mily mérvű (óraszám)? 

Az óraszámra nézve az alsófokú 
népiskolák (óvodák) alkalmazot-
taira nézve nem kell nyilatkozni. 

13. A legutóbbi bejelentés óta a 
6. pont alatt kimutatott rendsze-
resített tiszti (óvónői, tanítói, ta-
nári stb.) állásokon működő tan-
személyzetben mily változások 

| történtek, nevezetesen 
a) névszerint kik távozták él, 

mikor (év hó, nap), hová és mely 
i okból? 

b) névszerint kik az újonnan 
| alkalmazottak és ezek mikor (év, 
j hó, nap) állottak a tanintézet szol-
j gálatába és honnan jöttek (mely 
j iskolától, első alkalmaztatás stb.)? 
\ 14. A tanintézetnek a 7. pont 
! alatt kimutatott rendszeresített 

altiszti és iskolaszolgai stb. állá-
sai a bejelentés időpontjában 
külön-külön névszerint, mily 
minőségben, mely alkalmazottak-
kal vannak betöltve, ezek mikor 
(év, hó, nap) születtek, alkalmaz-
tatásuk végleges-e vagy ideigle-

\ nes: 
15. A legutolsó bejelentés óta a 

j 7. pont alatt kimutatott rendsze-
resített altiszti és iskolaszolgái 
stb. állásokon működő személy-
zetben mily változások történtek, 

| nevezetesen 
a) névszerint kik távoztak el, 

mikor (év, hó, nap) hová és mely 
okból? 

b) névszerint kik az újon-
nan alkalmazottak és ezek mikor 
(év, hó, nap) állottak a tanintézet 
szolgálatába és honnan jöttek? 
_ 16. Van-e a tanintézetnek a 12. 

és 14. pontok alatt kimutatott al-
kalmazottakon kívül a jelen be-
jelentés idején más alkalmazottja 
is, kinek részére állás rendszere-
sítve nincs? 

Ha van: névszerint kik ezek, 
mikor (év, hó, nap) születtek, mi 
alapon, mily minőségben és mióta 
(év, hó, nap) állanak ezen tan-
intézet szolgálatában, heti elfog-
laltságuk mily mérvű (óraszám?), 
mily képzettségük van és honnan 
jöttek? 

Az óraszámra nézve az alsófokú 
népiskolák (óvodák) tanszemély-
zetére és az altisztekre stb. nézve 
nem kell nyilatkozni. 
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Kérdés. Válasz. 
Az ezen nem rendszeresített 

alkalmazottak közül a legutolsó 
bejelentés óta névszerint kik tá-
voztak el a tanintézetből, mikor 
(év, hó, nap), mely okból és hová: 

17. A 12:, lí. és 16. pontokban 
kimutatott alkalmazottak közül 
vannak-e olyanok, akik 

a) tagjai valamely szerzetes-
rendnek1 

b) az ezen tanintézetben tör-
tént alkalmaztatásukon kívül va-
lamilyen egyházi vagy világi 
tisztséget viselnek? 

Kérdés. Válasz, 
c) kiknek nyugdíjjogosultsá-

gáról az intézet többi alkalmazot-
taitól eltérően történt gondosko-

l dás? 
Ha van, névszerint kik ezek? 
melyik szerzetesrendnek tagjait 
hol és mily tisztséget viselnek"s • 
nyugdíjjogosultságukról milcép 

történik gondoskodás? 

Kelt 19.. évi hó ....-én. 

Pecsét. aláírás. 

A novemberi lakáspénzek. 
A folyó évi 5600/M. E. számú kormányrende-

let a közszolgálati alkalmazottakat, továbbá a 
nyugdíjasokat és özvegyeket a fennálló szabá-

lyok szerint megillető lakáspénzeket a lakbérek 
általános emelkedésének arányában felemelte. 

A lakáspénzek novemberi bérévnegyedre 
szóló összegét az itt közölt két kimutatás jelzi. 

K I M U T A T Á S 
az I—VI. lakbérosztályba tartozó állomáshelyeken állomásozó és tényleges szolgálatban álló 

állami tisztviselőket 1924. évi novemberi bérévnegyedre megillető lakáspénzekről. 

Az 
alkalmazottak 

megjelölése 

Azoknál a tisztviselőknél és egyéb alkalmazottaknál, akiknek 

Az 
alkalmazottak 

megjelölése 

leg, 
feljebb 

két 

három 
vagy 

háromnál 
több 

leg-
feljebb 

két 

három 
vagy 

háromnál 
több 

leg-
feljebb 

két 

három 
vagy 

háromnál 
több 

leg-
feljebb 

két 

három 
vagy 

háromnál 
több 

leg* 
feljebb 

két 

három 
vagy 

háromnál 
több 

leg-
feljebb 

két 

három 
vagy 

háromnál 
több 

Az 
alkalmazottak 

megjelölése családi pót lékuk van, az 1924. évi IV. lakbérnegyedre já ró lakáspénznek az összege 

Az 
alkalmazottak 

megjelölése 
az I. a II: a III. a IV. az V. a VI. 

Az 
alkalmazottak 

megjelölése 

l a k á s p é n z o s z t á l y b a t a r t o z ó h e l y e k e n a r a n y k o r o n a 
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V . 

fizetési 
osztályba 
tar tozó 
tisztvi= 

selőknél 

103 114 93 103 82 91 72 80 62 68 52 57 

a
z 

á
ll

a
m

i 
r

e
n

d
s

z
e

r
ű VI. 

fizetési 
osztályba 
tar tozó 
tisztvi= 

selőknél 

92 103 83 93 74 82 64 72 55 62 46 52 

a
z 

á
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a
m

i 
r

e
n

d
s

z
e

r
ű 

VII. 
fizetési 

osztályba 
tar tozó 
tisztvi= 

selőknél 

76 87 68 78 61 70 53 61 46 52 38 44 

a
z 

á
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a
m

i 
r

e
n

d
s

z
e

r
ű 

VIII. 

fizetési 
osztályba 
tar tozó 
tisztvi= 

selőknél 

60 71 54 64 48 57 42 50 36 43 30 36 
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m
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r
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n
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e

r
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IX. 

fizetési 
osztályba 
tar tozó 
tisztvi= 

selőknél 43 54 40 49 35 43 31 38 26 32 22 27 
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r
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n
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r
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X. 

fizetési 
osztályba 
tar tozó 
tisztvi= 

selőknél 

38 49 34 44 30 39 27 34 23 29 19 25 

a
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m
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r

e
n

d
s

z
e

r
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XI. 

fizetési 
osztályba 
tar tozó 
tisztvi= 

selőknél 

33 43 30 40 26 35 23 31 20 26 17 22 

Igazgató: áf* 
Dr. Révész Margit 

TELEFON 137—84. 

Zugliget, Remete-út 18, * 
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B ö s í s h B velhető gyermekek részére. 1 
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K I M U T A T Á S 
azokat az állami nyugdíjasokat, akik 15 beszámítható évnél rövidebb szolgálati idővel helyez-
tettek nyugalomba, továbbá az állami tisztviselőknek és egyéb alkalmazottaknak özvegyeit az 

1924. évi novemberi bérévnegyedre megillető lakáspénzekről. 

Ha a nyugdíjas vagy az 
özvegynek a férje volt 

akkor a nyugdí jasnak, illetőleg az özvegynek lakáspénze 

Ha a nyugdíjas vagy az 
özvegynek a férje volt 

az 1924. évi IVsik bérévnegyedre 
Ha a nyugdíjas vagy az 
özvegynek a férje volt 

az I. a II. a III. a IV. az V. a VI. 
Ha a nyugdíjas vagy az 
özvegynek a férje volt 

lakáspénzosztályba tar tozó helyeken 

Ha a nyugdíjas vagy az 
özvegynek a férje volt 

a r a n y k o r o n a 

az
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V. 

fizetési 
osztályba 

tartozó 
tisztviselő 

62 56 50 43 37 31 

az
 á

ll
am

i 
re

nd
sz

er
ű VI. 

fizetési 
osztályba 

tartozó 
tisztviselő 

55 50 44 39 33 28 

az
 á

ll
am

i 
re

nd
sz
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ű 

VII. fizetési 
osztályba 

tartozó 
tisztviselő 

46 41 37 32 28 23 

az
 á

ll
am

i 
re

nd
sz

er
ű 

VIII. 

fizetési 
osztályba 

tartozó 
tisztviselő 

36 32 29 25 22 18 

az
 á

ll
am

i 
re

nd
sz
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ű 

IX. 

fizetési 
osztályba 

tartozó 
tisztviselő 26 23 21 18 16 13 

az
 á

ll
am

i 
re

nd
sz

er
ű 

X. 

fizetési 
osztályba 

tartozó 
tisztviselő 

23 21 18 16 14 12 az
 á

ll
am

i 
re

nd
sz

er
ű 

XI. 

fizetési 
osztályba 

tartozó 
tisztviselő 

20 18 16 14 12 10 

B-listások figyelmébe. Illetékes helyről szer- ; 
zett értesülés szerint mindazok a B-listás tani- j 
tók, tanítónők, óvónők, akikre nézve a szabály- I 
szerű végelbánás időpontja f. év december hó ' 
végével fog bekövetkezni, amennyiben kellő j 
időben nem nyú j t j ák be kérvényeiket és nem [ 
nyilatkoznak a r r a vonatkozólag, hogy nyugdí- j 
jazásukat, vagy végkielégítésüket kívánják-e, 
1925. évi január hó 1-ével, az előrelátható nagy 
munkatorlódásra való tekintettel, teljesen illet-
mények nélkül fognak maradni. — Felhívjuk 
az érdekeltek figyelmét, hogy lehetőleg minél 
sürgősebben nyújtsák be kérvényüket megfe-
lelő okmányokkal felszerelve, hogy a szám-
vevőségeknek ideje legyen a nyugdíj, vagy 
végkielégítési összeg megállapítására és folyó-
sítására. . 

Az érdekeltek figyelmét különösen felhívjuk 
arra, hogy kérvényükhöz az előírt szabályszerű 
okmányokon kívül feltétlenül csatolják a leg-
utóbb élvezett tényleges illetményekre vonat-
kozó igazolást, továbbá akik végkielégítésüket 
kérik, a házastárs beleegyező nyilatkozatát, 
a kiskorú gyermekek részéről pedig a gyám-
hatóság hozzájárulásáról szóló iratot, hivatalos 
bizonylatot arról, hogy fegyelmi eljárás alatt 
nem állanak, végül a hadviseltek a katonai 
szolgálat igazolására vonatkozó okmányokat. 

Ökrös Sándor, Nagyrábé. A gazd, ismétlő-
iskolák ú j szervezete és tantervének életbelép-
tetéséről szóló rendelet a Hivatalos Közlöny 
1922. évi 22. számában jelent meg. Erre vonat-
kozó egyéb dolgokat az Egyetemi nyomdában 
(I, Vár, Iskola-tér 3. szám) rendelheti meg.- — 
Bankó Ilonka. 19 aranykorona. — Mészáros 
Imre, Nagyperkáta. Csak az államiakra vonat-
kozik. 

Hivatalos rész, 
RENDELETEK. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 98.012/1924. III. a. számú rendelete az ok-
tató-filmnek az elemi oktatás és nevelés kereté-
ben való felhasználása illetve ajánlása tár-

gyában. 

I. 

Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügye-
lői kirendeltség vezetőjének. 

II. 

Valamennyi Egyházi Főhatóságnak. 

I. 

Folyó évi 37.335. szám alatt kelt rendeletem-
mel hozzájárultam ahhoz, hogy a középfokú 
iskolák tanulóifjúsága részére évenként 6, leg-
feljebb 8 ismeretterjesztő kötelező filnielőadás 
tartassék. Minthogy a film igen jelentékeny és 
hathatós oktató és nevelő eszköznek bizonyult, 
kívánatosnak tartom, hogy ez a fontos pedagógiai 
eszköz az elemi oktatás és nevelés keretében is 
felhasználtassék. Felhívom ezért Címet, hogy 
a felügyelete alá rendelt elemi iskolák vezető-
ségének figyelmét h ívja fel a filmre, mint ok-
tató és nevelő eszközre s egyben azokra az elő-
adássorozatokra, melyeket a Magyar-Holland 
Kultúrgazdasági R. T. vezetősége (Budapest, 
VIII, Üllői-út 4.) a tanulóifjúság részére összeál-
lított. Az elemi oktatás nívójához mért és e 
célra összeválogatott filmelőadások minden bi-
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zonnyal jelentős eszközei lehetnek az alsóbb-
fokú iskolai tanítás és nevelés tökéletesbítésé-
nek, amelyre a rendelkezésünkre álló eszkö-
zökkel állandóan törekednünk kell. 

I I . 

Tisztelettel felkérem Címet, hogy a kir. tan-
felügyelőkhöz intézett fenti rendeletemet ez 
úton tudomásul venni és a főhatósága alá tar-
tozó elemi- és ismétlőiskolák vezetőségének 
figyelmét a Magyar-Holland Kultúrgazdasági 
R. T. által a tanulóifjúság részére összeállított 
filmelőadássorozatra felhívni méltóztassék. 

Budapest, 1924. évi október hó 21-én. 

lenő Budapesti Szemlét az intézet tanári 
könyvtára részére megrendelésre ajánlom. 

Budapest, 1924. évi október hó 20-án. 
A miniszter renedeletéből: 

Dr. Rácz Kálmán miniszteri tanácsos. 

5644/1924. eln. szám. 

Valamenyi állami középiskola tanító- és taní-
tónőképzőintézet, felső kereskedelmi iskola és 

polgári iskola igazgatóságának. 
A Magyar Tudományos Akadémia megbízá-

sából a Franklin-Társulat kiadásában megje-

2573/1924. eln. szám. 
Valamennyi alárenedeH, hatóságnaík', hivatal-

nak, intézménynek. 
Tudomásvétel végett értesítem, hogy a gö-

döllői járásbeli Rákoshegy, Rákosszentmihály 
és Sashalom, továbbá a pomázi járásbeli Pest-
hidegkút s a váczi járásbeli Pestújhely közsé-
gek folyó évi június hó 1-étől Pest-Pilis-Solt-
Kiskún vármegye központi járásába csatoltat-
tak át. 

Budapest, 1924. október hó 20-án. 
A miniszter rendeletéből: 

Dr. Rácz Kálmán miniszteri tanácsos. 

Felelős szerkesztő: Körösi Henrik. 
Segédszerkesztők: 

Moravitz Lajos és Berwaldszky Kálmán. 

PÁ L Y Á Z A T O K 
E rovat alatt közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

A sződi r. kath. kántortanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Fizetése 26 kat. hold 1179 D-öl I 
szántóföld, melyből jelenleg 1 hold 475 D-öl | 
termő szőlő, 3 hold és 1466 D-öl rét, 633 D-öl kert, i 
körülbelül 300 pár után páronkint 1 véka rozs I 
és 1 aranykorona a behajthatóság mérvéig. ; 
Amíg a lakás fel nem épül, törvényes lakbér, ; 
a politikai községtől deputátum-váltság címén 
206.08 korona, melynek valorizációja iránti el-
járás most van folyamatban. Stóla a főhatóság 
által megállapított díjszabás szerint. Köteles-
sége: a kántortanítói teendőkön kívül, az 
ismétlő, illetőleg gazdasági ismétlő iskolában 
a reáltantárgyakat tanítani, vasárnapokon 
pedig litánia után az i f júságot orgonakíséret 
mellett egyházi énekere oktatni. Fizetése 1925. 
év január 1-től jár . Állását folyó év december 
hó 1-én tartozik elfoglalni. Pályázatok folyó évi 
november hó 27-ig — mely napon a választás 
is meg fog tartatni — Krchnák János esp. plé-
bánoshoz Sződ (Pest megye) te r j esztendők be. 

Gyöngyöspatán megüresedett katholikus ta-
nítói állásra november tizenötödikére pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás törvényszerű. Iskola-
szék. 

A várpalotai izr. elemi népiskolához okleve-
les, vallásos zsidó tanítót keresünk, ki a héber 
tudományokban is járatos. Fizetés az állam 
által szabályozva. Nőtlen vagy B-listás előny-
ben. Kérvényeket dec. 1-éig kérjük alábbi 
címre: Földes Géza állatorvos, az izr. iskola-
szék elnöke, Várpalota. I 

Pályázat a belvárdi ref. kántortanítói ál-
lásra. Javadalom: két szoba, két konyha, mel-

léképületek. Házikert 146 • - ö l . Szántóföld 
4 hold 1400 • - ö l ; rét 1239 • -ö l . 2U telek után 
erdőilletmény, közmunkaváltság 47-50 K. ÍJ 
gyermek után tandíj, ismétlősök tanításáért 
42 K. Minden pártól Vs búza tetézve, Vs kuko-
rica tetézve, 6 1 bor, egy kéve rőzse, az egyház-
tól két öl fa. A fizető párok száma 70—80. Stóla, 
államsegély nincs. Kötelessége: I—VI. osztály 
és az ismétlősök tanítása a dunamelléki egy-
házkerület tanterve szerint, kántori teendők 
végzése. Lelkész akadályoztatása esetén annak 
helyettesítése. Belmisszióba, iratterjesztésbe se-
gédkezés, énekkarszervezés. Pályázatok no-
vember 30-ig a presbitériumhoz küldendők, az 
állás a választás jogerőre emelkedése után 
azonnal elfoglalandó. Válaszbélyeg melléklendő. 
Ref. Presbitérium. 

Márokpapi r. k. hitközség kántortanítóságára 
pályázat hirdettetik. Javadalma: természebeni 
lakás, 18 hold föld, párbér stb., államsegély. 
Pályázati határidő és választás november 9. 
Kérvények r. k. plébánia Márok, Bereg megye, 
küldendők. 
t — 

Gyöngyöshalmaj róm. kath. iskolaszéke kán-
tortanító i állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 
lakás, 10 magyar hold szántóföld, 10 m3 tűzifa, 
170 pártól párbér elintézés alatt , államsegély. 
Kötelesség dijlevél szerint. Okmányokkal fel-
szerelt kérvények november 10-ig iskolaszéki 
elnök címére (Visonta, Heves m.) küldendők. 
Választás november 13-án, d. e. 10 órakor. 

A kúnszentmiklósi róm. kath. egyháztanács a 
megüresedett kántori állásra pályázatot hirdet. 
Kántori javadalom: természetbeni 3 szobás la-
kás, mellékhelyiségekkel, 41592 kat. hold szántó, 
4-425 kat. hold rét, 798 D-öl nádas. Hitközség-
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tői 5 q búza, 5 q rozs, 5 q árpa, 5 q csöves ten-
geri mindenkori tőzsdei ára. Egyházmegyei fő-
hatóság által jóváhagyott stóla. Kötelességek 
szolgi'üati szabályzet szerint. Pályázati határ-
idő dec. 1. Pályázhatnak róm. kath. vallású 
kántortanítói oklevéllel bírók. Kommün alatti 
viselkedés igazolandó. B-listás kántortanítók 
pályázhatnak. Pályázók költségmegtérítést nem 
igényelhetnek. A szükséges okmányokkal fel-
szerelt kérvények dec. l- ig a kúnszentmiklósi 
róm. kath. plébániahivatalhoz nyújtandók be. 
Választás próbaénekléssel dec. 7-én. 

A paszabesuesi és hajnalosi uradalmi iskolá-
nál 1—1 nőtlen férfitanítói állásra pályázat hir-
dettetik, a lap megjelenésétől számított 8 napi 
határidővel. Bemutatkozás előnyös. Véglegesí-
tés 1 év múlva. Válaszbélyeg. Jószágigazgató-
ság, Varjúlapos, u. p. Görögszállás, Szabolcs 
megye. 

A nagyváty-kacsótai református egyház kán-
tortanítói állására pályázatot hirdet. Köteles-
sége: kántortanítói munkák elvégzése, vala-
mint belmissziói munkában segédkezés. Java-
dalma: 12 hold szántó, 2 hold rét. Páronként 
(140) 15 krajcár, 1 nyolcada búza, 4-24 liter bor, 
tandíj, 3 bécsi öl tűzifa, államsegély. Pályá-
zati határidő lap megjelenésétől számított 10 
nap. Bemutatkozás november 8. és 9. Pályá-
zatok Ref. lelkészi hivatalhoz, Nagyváty. u. p. 
Szentlőrinc (Baranya m.) küldendők. 

A vörösberényi nyugdíjazás folytán megüre-
sedett róm. kath. kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Pályázhatnak: tanítói és kántori 
oklevéllel bíró férfitanítók. Javadalom: 2 szo-
bás lakás mellékhelyiségekkel, 13 kat. hold és 
422 D-öl szántóföld (ezen gazdasági évben fe-
les bérletben), 260 D-öl káposztáskert, 1 kat. 
hold 1400 D-öl legelő a közös legelőben. Párbér 
nincsen. Épületeket a Tanulmányi Alap ura-
dalom tar t ja fenn. Mindennemű adót a kántor-
tanító fizet. Államsegély. Ismétlősök tanítá-
sáért politikai községtől 2000 korona, 20 ürköb-
méter hasábtiizifa a Tanulmányi Alap urada-
lomtól előre és a helyszínre szállítva. Ostya-
sütésért a templom pénztárából: 50.000 korona. 
Tanulmányi Alaptól évi 126 korona (valorizá-
lása kéretik). Ferencz József-alapból orgoná-
lásért 47-50 korona. 4 drb szarvasmarha után 
legeltetési jog. Stóladíjak: gyermek temetése 
után 20.000 korona, fenőttek temetése után 40.000 
korona, keresztelés után 10.000 korona, esketés 
után 10.000 korona. Balatonalmádi és gyártelepi 
hívektől ezen stóladíjak kétszerese. Kötelessé-
gei a vörösberényi róm. kath. egyházközség 
kántorszolgálati szabályzatában foglaltatnak. 
Tartozik az egyházmegyei „Gondviselés" tagja 
lenni. Választás ének- és orgonálás-próbával 
1924. év december hó 1-én délelőtt 10 órakor. A 
megválasztott állását 1925. év január l-re köte-
les elfoglalni. Kommunizmus alatt tanúsított 
magatartás igazolandó. Utazási költség nem té-
ríttetik meg. Kérvények válaszbélyeggel 1924. 
év novembeT hó 25-ig Róm. Katii. Plébánia 
Hivatalnak Vörösberény. u. p. Balatonalmádi, 
Veszprém megye, küldendők. 

A mocsolyástelepi róm. kath. iskolaszék ta-
nítónői állásra pályázatot hirdet. Fizetés lakás 
és kerttel törvényszerű. Kellően felszerelt kér-
vények november 8-ig Plébánia, Sály (Borsod) 
címre küldendők. 
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Rákóczi-út 16. 

árjegyzéket! 
A siklósi községi kisdedóvónál nyugdíjazás 

i folytán megüresedett községi óvónői állásra 
: pályázatot hirdetek. Az állás javadalma: 
; 1. Törvényes fizetés. 2. Kettő szoba, konyha e« 
| kamrából álló lakás villanyvilágítással ae 
: ovoda épületében. 3. Évi két öl tűzifa, melyért 
! azonban törvényes váltság fizetendő. Szabály-
| szerűen felszerelt kérvények e hirdetés meg-
! jelenésétől számított tíz napon belül dr. Kádass 
! Lajos óvóbiz. elnökhez Siklós (Baranya vmJ 

fntézendők. A kommün alatti magatar tás szol-
gálatban levőknél a kir. tanfelügyelő, szolgá-
latban nem levőknél hatósági bizonyítvánnral 
igazolandó. 
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Az alsózsidi róm. kath. iskolaszék pályázatot 
hirdet az elhalálozás folytán megüresedett 
kántortanítói állásra. Kötelesség és javadalom 
díj levél szerint. Választás november 12-én dél-
előtt 10 órakor. A szabályszerűen felszerelt kér-
vények válaszbélyeggel együtt a róm. kath. 
iskolaszék címére Alsózsid (Zala m.) küldendők. 

A keceli (Pest vm.) róm. kath. iskolaszék le-
mondás folytán megüresedett elemi népiskolai 
férfitanítói állásra pályázatot hirdet. Javadal-
ma: államsegéllyel kiegészített törvényes fize-
tés és lakbér. Kötelessége: a reábízandó bár-
mely osztályt vezetni, a gazdasági ismétlő is-
kolában a fiúkat oktatni és a kántort akadá-
lyoztatása esetén helyettesíteni. Kérvények 
válaszbélyeggel a keceli róm. kath. iskolaszék-
hez címezve, Kurcz Adolf esperes-plébánoshoz 
(Kecel, Pest vm.) küldendők. Határidő: 1924 
november 10. 

Sajópálfalvai gör. kath. anyaegyházhoz tar-
tozó sajóvámosi kántortanítói állásra pályáza-
tot hirdetek. Javadalma: lakás, kert. 15 véka 
rozs-párbér, stóla, államsegéllyel kiegészített 
törvényszerinti készpénzfizetés. Szabályszerű 
kérvény hivatalomhoz benyújtandó november 
15-ig. Választás: november 23-án délelőtt. Sajó-
vámoson. Személyes megjelenés kötelező; úti-
költség nem téríttetik meg. Állás december 
1-én elfoglalandó. Iskolaszéki elnök. 

Teresztenyei református előkönyörgő tanítói 
állásra pályázatot hirdetek. Javadalom: Lakás, 
kert, 5 hold szántó és rét, 10 köböl őszi ter-
mény s fűtéshez fa. Fenti javak ríjraértékelése 
folyamatban van. Pályázati határidő megjele-
néstől számított 8 nap. Pályázat válaszbélyeg-
gel ellátva Szőllősardóra (Torna m.), refor-
mátus lelkészhez küldendő. Állás azonnal el-
foglalandó. 

Egerfarmosi r. kath. kántortanítóságra pá-
lyázat. Énekpróba, választás november 18-án 
féltízkor. Kötelesség: minden kántori és tanítói 
teendő, if júsági egylet, dalárda vezetése. Fize-
tés: páronkint egy véka rozs és 40 fillér; öt 
kat. hold föld (ebből három magyar hold bérbe-
adva), stóla, pénzfizetések összege díjlevél sze-
rint 428 korona, államsegély. Kérvény válasz-
bélyeges borítékkal, oklevél, keresztlevél, mű-
ködési, illetőségi, házassági, nőtlenségi, kom-
mün viselkedési, büntetleniségi és hivatalos 
eskübizonylat Plébánia Hivatal Borsodszemere, 
u. p. Szihalom címre küldendő. 

A csengeri aut. orth. izr. hitközség állam-
segélyes osztatlan hatosztályú. kéttanerős elemi 
iskolájánál nyugdíjazás folytán megüresedett 
egyik tanítói állás azonnal betöltendő. Pályáz-
hatnak férfi vagy női tanerők elsőrendű peda-
gógiai minősítéssel. B-listások, menekültek, 
zongorát tanítók és nőtlenek előnyben része-
sülnek. Pályázók magyar honpolgári, eddigi 
működési, a kommün alatti magatartásukról 
szóló irataikat tanítói oklevél vagy másolatá-
val november 10-ig címemre küldjék be. Csen-
geri Rezső, iskolaszéki elnök. 

A pusztabánhalmi uradalmi róm. kath. jel-
legű magániskolához tanító kerestetik. Felsze-
relt folyamodványok gróf Nemes János közp. 
irodájához, Kunhegyesre küldendők. 

i A porvai róm. kath. egyházközségi tanács 
| kántortanítói állásra november 15-ig pályáza-
I tot hirdet. Javadalma: 7 kat. hold 282 D-öl 
i szántóföld és 611 D-öl rét, lakás, 42 egységre 

értékelt díjlevél szerinti fizetés, államsegély. 
Kötelessége díjlevél szerint. Német nyelv tu-
dása előnyös. Posta és állomás: Zirc. Önkölt-
séges személyes megjelenés kötelező. A pályá-
zók kérvényeiket kántori és tanítói oklevéllel, 
működési bizonyítványokkal, kommunizmus 

| a lat t i magatar tást igazoló bizonyítvánnyal a 
j porvai (Veszprém vm.) plébánia hivatalhoz 
: küldjék. Énekpróba és választás november 
| 16-án. Az állás november 24-én elfoglalandó. 

A nyírbátori izr. iskolaszék a Néptanítók 
Lapjának f. évi 27—28. számában egy tanítónői 
állásra hirdetett pályázatot közigazgatási bi-
zottsági határozat alapján ismét meghirdetteti. 
Okleveles izr. tanítónők kellően felszerelt kér-
vényei f. évi november 6-ig dr. Róth Izsó is-
kolaszéki elnök úrhoz benyújthatók. Szilvási 
Ármin, igazgató. 

A gróf Károlyi-féle kompoltparádi hitbizo-
mány nagyútpusztai (Heves megye) r. k. isko-

' Iához tartozó tanítói állásra pályázatot hirdet. 
I Javadalma: Lakás kerttel ('/a kat. hold). Törzs-
! fizetés évenkint 400 aranykorona, 8 q búza, 6 q 
| rozs, 8 q árpa, 8 q szemestengeri, 6 q rostaalj, 
I 24 kg cukor, 1464 1 tej, szabad tüzelés 12 m3-ig, 
| 2 drb legelőre járó sertés. Ezenkívül bizonyos 
; kedvezmények, melyeket idevonatkozó uradal-
1 mi tiszti fizetésrendezési szabályzat biztosít. 

Minthogy r. k. tanyai iskoláról van szó, csakis 
r. k. vallású férfi tanerők pályázzanak. A kér-
vények a másolatban kiállított szükséges mel-

j lékletekkel felszerelve az alulírott jószágigaz-
: gatósághoz november hó 25-ig nyújtandók be. 
! Áz állás 1925 szeptember hó 1-én foglalandó el. 
í Jószágigazgatóság, Kompolt, u. p. Kál. 

j A ragályi (Gömör m.) r. kath. kántortanítói 
: állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: két 
í szoba, konyha, kamara, 3 hold föld, mellék-
i helyiség nincs. Értékelve 10 egységnek, többi 
i államsegély. Kötelességek díjlevélben. Válasz-
í tás november 17-én. Megjelenés önköltségen. 
; Kérvények iskolaszékhez küldendők. Állás 
i azonnal elfoglalandó. 

! Faddi (Tolna vm.) református egyház másod-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 
600 K készpénz, 30 K tűzifaváltság, bútorozott 

j szoba, törvényes államsegély. Orgonálni tudás, 
i kommunizmus alatti magatar tás igazolandó, 
í Válaszbélyeges kérvények megjelenéstől számí-
i tott 8 nap alatt Református Lelkészi Hivatal-
j hoz küldendők. 

Az újkígyósi róm. kath. iskolaszék újonnan 
szervezett VII. tanítói állására pályázatot hir-
det. Pályázhatnak férfi- és nőtanítók. Fizetés 
törvényszerű. Míg az iskolafenntartó lakást 

i nem ad, lakásbér és kertilletmény. Férfitanító, 
I ha kántor akadályozva van, helyettesíteni ta r -

tozik. B-listások, menekültek előnyben. Forra-
dalmi és román megszállás alatti viselkedés, 
magyar állampolgárság igazolandó. Pályázati 
határidő: hirdetés megjelenésétől 14 nap. Vá-
laszbélyeg melléklendő. Állás azonnal elfogla-
landó. Kellően felszerelt kérvények újkígyósi 
plébániai hivatalhoz (Békés megye) intézen-
dők. Iskolaszéki elnök. 
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Tiszabecsi ref. egyház pályázatot hirdet kán-
tortanítói állásra. Javadalom: Lakás mellék-
épületekkel és kert természetben; 10 hold 
szántó 1200 négyszögölével; 2 katasztrális hold 
859 négyszögöl kaszáló; 774 négyszögöl kender-
föld; 34 köböl búza; 8 öl tűzifa; 1 drb sertés-, 1 
drb marhalegelő; a temető egyharmadának ka-
szálási joga s az ott levő gyümölcsfák termé-
sének egyharmada; tandí j 200 kor.; munka-
váltság 19 kor.; stóla; esetleges államsegély. 
Földek adóját egyház fizeti. Díjlevélváltoztatás 
folyamatban van, megerősítése esetén megvá-
lasztott kántortanító azt köteles elfogadni. Kö-
telesség: A presbitérium által kijelölt osztá-
lyoknak és fiú ismétlősöknek a tiszántúli ref. 
egyházkerület által megállapított tanterv sze-
rinti tanítása; az összes kántori teendők vég-
zése; kanonikus órákon és lelkész akadályoz-
tatása esetén szószéki szolgálat; konfirmandu-
sok előkészítése; belmissziói munkában segéd-
kezés; egyházi jegyzőség; dalárda szervezése 
és vezetése. Személyes megjelenés előnyös. 
Kommün és oláh megszállás alatti viselkedés 
igazolandó. Beruházás címén elődnek 1,000.000 
korona fizetendő, valamint 10 vékás lóhereföld 
1925. évi fele termése szintén az elődöt illeti. 
Az állás a választás jogerőre emelkedése után 
azonnal elfoglalandó. Pályázati határidő a Nép-
tanítók Lapjában megjelent hirdetés után 8 
nap. Pályázati kérvények a lelkészi hivatalhoz 
(Tiszabecs) küldendők. Tiszabecs, 1924 okt. 18. 
Református iskolaszék. 

Az esztári református egyház pályázatot hir-
det az orgonista-kántortanítói állásra. Javada-
lom: Természetbeni jó lakás melléképületekkel, 
hazi kerttel. Készpénz 102 korona. 14 kat. hold 
1042 D-öl szántóföld egy tagban, melynek adó-
ját az egyház fizeti. Egy és fél öl kemény 
tűzifa beszállítva. Kántorságért 11 métermázsa 
kétszeres búza. stóla. Legátustartásért 69 kg 
kétszeres búza. Egységszáma 34. Államsegély. 
Kötelesség: Az iskolaszék által meghatározott 
osztályok és ismétlősök tanítása, orgonista-kán-
tori szolgálat, kanonikus órákon és lelkész aka-
dályoztatása esetén szószéki szolgálat. Pályá-
zati kérvények oklevéllel, születési, szolgálati, 
kommün alatti magatar tást igazoló bizonyít-
ványokkal november 8 déli 12 óráig alulírott 
hivatalához nyújtandók be. Menekültek és 
B-listások hasonló minősítés esetén előnyben 
részesülnek. Próbaorgonázás, éneklés és válasz-
tás november 9-én déli 11 óra után. Útiköltség 
nem téríttetik meg. Állás választás jogerőre 
emelkedése után azonnal elfoglalandó. Szűcs 
Béla iskolaszéki elnök. 

Békés község által fenntartott pecei tanyai 
iskola rendes tanítói állására pályázatot hir-
detek. Javadalmazása: természetben adott la-
káson kívül törvényszerinti fizetés. Kötelessége 
a mindennapi és továbbképző iskola oktatásán 
kívül a református tanulók vallásoktatása és 
nagy szünidő kivételével ünnep és vasárnap 
délelőtt egyházi beszéd felolvasásával kapcso-
latos református istentisztelet tartása. E két 
utóbbi elfoglaltságért a református egyházzal 
kölcsönösen megállapított tiszteletdíj jár . Sza-
bályszerűen felszerelt kérvények, melyekhez 
megcímzett és bélyegeit boríték is csatolandó, 
a pályázat megjelenésétől számított tíz nap alatt 
alulírotthoz küldendő. Megválasztott tanító 
állását tizenöt náp alatt elfoglalni tartozik. 
Körber Tivadar iskolaszóki elnök. 

A söjtöri róm. kath. iskolaszék nyugdíjazás 
folytán megüresedett tanítónői állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetés törvényes. Kérvények no-
vember 9-ig beküldendők. Söjtör, iskolaszék. 

A tornaszentjakabi róm. kath. iskolaszék a 
Néptanítók Lapja 30. számában foglalt hirde-
tése alapján pályázatot hirdet kántortanítói ál-
lásra. Az összes okmányok válaszbélyeges bo-
rítékkal együtt az Iskolaszék címére külden-
dők: Tornaszentjakab, u. p. Hidvégardó. Próba 
és választás november 12-én délelőtt 10 órakor. 
Megjelenés önköltségen kötelező. Állás azonnal 
elfoglalandó. 

Hirdetés. E lap f. ó. szeptember hó 15-én 
megjelent 31—32. számában közzétett gellénházai 
pályázat e hirdetés után 10 napig meghosszab-
bí t ta to t t 

Református orgonista kántorsegédet keresek 
Békésre. Kötelesség: minden második héten 
templomi szolgálat és havonkint 18—22 temetés 
elvégzése. Temetkezés kocsin. Kellékek: orgo-
názásban és éneklésben kellő gyakorlottság. 
Díjazás: havonkint 250 kg búza, stóla, lakásul 
egy bútorozott szoba ágynemű nélkül, takarí-
tással és fűtéssel. Családos embernek, ha a la-
kást nem veszi igénybe, havonként 60.000 ko-
rona lakáspénz. Határidő a közzétételtől szá-
mított 8 map. Útiköltségre 80.000 korona. Állás 
azonnal elfoglalandó. Szügyi József, ref. org. 
kántor. 

Üjkécskei-hunyaditelepi községi elemi isko-
lánál üresedésbe jött róm. kath. vallású tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: termé-
szetbeni szép kétszobás lakás mellékhelyisé-
gekkel, 400 D-öl kert és törvényes fizetés. Pá-
lyázati határidő 10 nap. Kérvények felszerelen-
dők: oklevél, keresztlevél, működési, orvosi és 
a kommün alatti viselkedésről szóló okmányok-
kal. B-listás és menekült tanítók előnyben ré-
szesülnek. Kérvények Rózsa László vezető 
jegyző, iskolaszéki elnökhöz, Üjkécske, külden-
d ő k 

A debreceni róm. kath. iskolaszék megürese-
dett tanítónői állásra nyolcnapi határidővel 
pályázatot hirdet törvényes illetmények mellett. 
Dr. Lindenberger János, elnök. 

A hajdúböszörményi róm. kath. iskolaszék a 
várostól 24 km-re levő „Hármas" tanyán le-
mondás folytán megüresedett tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Ideiglenes egy szobából álló 
lakás, törvényes fizetés. Pályázati határidő a 
hirdetés megjelenésétől 10 nap. 

A tolcsvai r. k. harmadik és negyedik tanítói, 
illetve tanítónői állásra november 10. határidő-
vel pályázat hirdettetik. Fizetés törvényes. Is-
kolaszék 

A tápiószelei ref. egyház haleszpusztai isko-
lá jánál újonnan szervezett I I . tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma: 20% helyi hozzá-
járulás, államisegély, törvényszerű lakbér. Kö-
telessége: a reábízott osztályok tanítása, orgo-
nista-kántor helyettesítése. Pályázati határidő 
e pályázati hirdetmény megjelenésétől számí-
tott 14 nap. B-listások és menekültek egyenlő 
képesítés esetén előnyben részesülnek. Iskola-

1 szék. 
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A rábakecöli (Sopron megye) róm. kath. is-
kolaszék pályázatot hirdet osztálytanítói ál-
tásra három tanerős iskolában. Fizetés törvény-
szerinti. Csak férfitanítók pályázhatnak. Ira-
taikat (oklevél, működési bizonyítvány stb.) 
válaszbélyeges borítékkal iskolaszék elnökének 
küldjék e hirdetés megjelenésétől tizedik napig. 
Megválasztottnak azonnal el kell foglalnia ál-
lását. 

Tarnaszentmária fiókközség kántortanítósá-
gára pályázat hirdettetik. Javadalma: lakás és 
18 értékegység, államsegély. Választás és ének-
próba önköltségen november 13-án délelőtt. 
Kérvények Plébánia. Verpelét küldendők. 

Péteri ev. egyház pályázatot hirdet tanítói 
állásra. Javadalom: törvényszerű fizetés állam-
segéllyel, egy erdei öl tűzifa, lakpénz. Köteles-
ség: elemi és ismétlő iskolában való tanítás, 
kántoriakban magyar és tót nyelven helyette-
sítés. Okmányok hirdetés megjelenésétől tíz 
aapon belül küldendők. Próbára meghívottak-
nak fél negyedosztályú vasúti jegy á rá t meg-
térítjük. Ev. lelkész. Péteri (Pest m.). 

A kisg-yőri (Borsod m.) ref. II . tanítói állás 
néhány hét múlva nyugdíjazás folytán meg-
üresedik. mely állásra egyelőre helyettes tanító 
kerestetik, ki a megrüresedés után rendes taní-
tóvá választatik. Javadalom: 20 katasztrális 
hold föld, lakás és kert. Államsegély. Pályázati 
határidő 10 nap. Menekültek, B-listások előny-
ken. Raf. l«lké*a. 

Nagymágocs község iskolaszéke pályázatot 
hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett ú j -
tompaháti tanyai vegyes, osztatlan népiskola 
tanítói állására. Az állás javadalma a törvé-
nyes illetmények és két szoba, konyha és mel-
lékhelyiségekből álló természetbeni lakás kert-
tel. Eddigi alkalmazás és kommün alatti maga-
tartás okmányokkal igazolandó. Pályázati ha-
táridő: a lap megjelenésétől 10 nap. Megválasz-
tott- állását azonnal elfoglalni tartozik. Köz-
ségi iskolaszék. 

A kardosréti községi iskolaszék pályázatot 
hirdet tanítói állásra. Fizetés törvényszerű. 
Kötelező kántoriakért külön megállapítandó 
díjazás. Tanítói lakás felépítéséig lakásról ta-
nító gondoskodik. Pályázatok e hirdetés meg-
jelenésétől 15 napon belül Véghelyi Zoltán is-
kolaszéki elnökhöz Zirc (Veszprém m.) kül-
dendők. 

A kartali (Pest m.) róm. kath. iskolaszék 
pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra., Javadalom: 
3 szobás lakás, kért, 9 magyar hold szántó, 
földmunkaváltság 160 K, párbér kb. 400 pá r 
után á egy véka rozs és 50 fillér főhatóságilag 
megállapított stóla. Kötelesség: a kartali rk. 
egyházközség kántortanítói szolgálati szabály-
zatában foglaltak szerint állásbeli kötelmeit, 
lelkiismeretesen teljesíteni. Kellően okmányolt 
kérvények hirdetmény megjelenésétől számí-
tott 8 nap alatt Iskolaszéknek küldendők. Vá-
laszbélyeg melléklendő. Próbaéneklés, válasz-
tás nov. 12-én 9 órakor. Állás dec. 1-én elfogla-
landó. 

H I R D E T É S E K 
A hirdetésekben közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Helyettes róm. kath. férfitanítót keresek 3-^4 
írónapra. Állán azonnal elfoglalandó. Palotás 
{Nógrád m.). Kudelka Erzsébet tanítónő. 

Ürileányt keresek, ki feleségemnek segítsé-
gére lenne. Cseléd van. Komár, vezetőtanító, 
Járdánháza-bánya (Borsod m.). 

Katholikus nevelőtanítót, mélyen vallásost, 
keres egy elemista fia mellé Üchritz gróf Lökös-
háza. 

Van falujában mozigép? Még ma í r jon fel-
világosításért és díjtalan részletes a jánlatér t 
Hatschek és Farkashoz Budapest, IV, Károly-
körút 26., az ország legrégibb mozispecialistája. 

Állami óvodától háromszobás természetbeni 
lakással Balaton közeléből bárhová, nagyköz-
ségbe vagy városba cserélnék. Cserélni szán-
dékozók „Azonnal" jeligére kiadóba í r janak. 

Katholikus tanító házaspár 5 évi fővárosi 
gyakorlattal állást keres. Ajánlatok „Vidéken" 
jeligére kiadóba kéretnek. 

Csere. Dunántúl i nagyközségben természet* j 
beni lakással bíró áll. óvónő cserélne a fő-
városból villamoson elérhető helyen működő 
»lyan áll. óvónővel, akinek nincs természetbeni 
lakása. Érdeklődés Budapest, V. •auLay-mtoa 
ffl. H. 9. sin alatt. 

Keresek intelligens, szerény helyettes tanító-
nőt. Fizetése 15 aranykorona és teljes úri el-
látás. Cím: Andaházy Gézáné tanítónő. Buják, 
Nógrád megye. 

Azonnali belépésre keresek segédkántort, 
fizetés megegyezés szerint. Nagy Lajos kántor, 
J át zárokszáiiás. 

Alföldi áll. tanító és rk. kántor 12 tanerős 
német-magyar községből, cserélne filiális kán-
torral bárhová. Állás fővonal mentén, Buda-
pesthez közel, iskolák szomszédságában. Érdek-
lődést kiadóhivatal „Csere" címen továbbít. 

Cserélnék vasútállomással bíró. hasonló ja^ 
vadalmazású nagyobb községben lévő kántor-
tanítóval. Leveleket „Gondtalan megélhetés" 
jeligére a kiadóhivatalba kérek. 

Hirdetmény. 
Szövetkezetünk folyó évi október hó 19-én 

megtartott harmadik évi rendes közgyűlése a 
szövetkezet felszámolását határozta el. miért 
is felhívjuk a szövetkezet hitelezőit, hogy eset-
leges követeléseiket jelen hirdetmény közzé-
tételétől számított 6 hónapon belül érvényesít-
sék, mivel későbbi bejelentéseket tudomásul 
nem vehetünk. 

Badapest, 1924 október 25-én 
• .Jtálász" hitel-, árú- és mező-

gmtémaigi szivtihezet igazgatósága. 
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Keresztény származású, igazoltan hazafias 
érzésű tanítót keresek, ki fiamat III. elemire, 
méhészetre, gyümölcsojtványkészítésre, ügyes-
ségekre és lehetőleg német nyelvre itthon taní-
íaná. Dr. Fényes Dezső, Nógrádszakái. 

Gyermekszerető, gyermeknevelésben jártas, 
hatéves egyetlen fiúgyermekem mellé tanító-
nőül és nevelőnőül okleveles tanítónőt keresek. 
Teljes ellátást is tudok adni. Cím: dr. Simkó 
Endre ügyvéd. Nyíregyháza. 

Cserélnék vasútállomás mellett áll. tanítóval. 
Helyben polgáriskolák. Főgimnázium szervezés 
alatt. Kétszobás, nagy kerttel, udvarral bíró 
bérlakásomat átadnám. Csere lehetséges tan-
felügyelői ügykezelésben járatlanokkal is. Bő-
vebbet: Becker János áll. tanító, Mátészalka, 
Szatmár m. Tanfelügyelőség. 

Szövőszékek, bordák, acél- és pamutnyüstök, 
vetélők. feszítők, motolák, felvetők, csévelő-
kerekek, nyüstösgépek és minden szövőberen-
dezési felszerelés azonnal kapható: a siketnéma 
fiúk váci foglalkoztató intézetéből. 

„Gyermekszínliáz." Tündérálom, Legkedve-
sebb vendég. Belvárosi fiúk. Tudós doktor. Ki 
a hős, Török rózsa, magyar rózsa; kis gyer-
mekdarabokat tartalmazza. 10.000 korona utal-
ványon való beküldése után „Művészeti Osz-
tály", József-körűt il. szállítja. „Bujdosók", „Ki 
a legény", „Borban az igazság", „Pápai diá-
kok" négy egyfelvonásos összesen 15.000 korona. 
Árjegyzéket küldünk. 

„Üjabb Egyházi Férfikarok." Tartalmaz har-
minc (Miseénekek, Oltáriszentségről. Szűz Má-
riáról, nagyobb ünnepekre, harangszentelésre, 
hősök emlékének leleplezésére, stb. alkalmi) 
egyházi éneket legkiválóbb zeneszerzőink 
(Buchner Antal, Demény Dezső. Fichtner Sán-
dor, Franek Gábor, Harmat Artúr , Hoppé 
Bezső, Kersch Ferenc, Lányi Ernő. Moyzes 
Miklós, Szemethy Géza. Szent-Gály Gyula, 
Zöld Károly, Zsasskovszky József) és a szer-
kesztő által férfikarra átírva. Az átiratok köny-
nyűek s mégis művésziek. Ára 4 aranykorona. 
„Modern orgonakíséretek" III. füzete. Tartal-
maz ötven, nagyrészben újabb, válogatott egy-
házi éneket szép, díszes harmonizálásban^ Gyö-
nyörű miseénekei, karácsonyi és Mária-énekei 
a legszélesebb körben való elterjedését elősegí-
tik. Ára 3 aranykorona. Hozzávaló szöveg-
könyv, iskolásgyermekek, if júsági egyesületek 
és a nép részére (60 ének) tíz példány három 
korona. A pénz előzetes beküldése mellett meg-
rendelhetők Luspay Kálmán szerkesztőnél, 
Dejtár (Nógrád megye.). 

O R G O N Á K , 
h a r m o n i u m o h 
j a v í t á s á t é s h a n g o l á s á t j u t á a y s s á r * a 

P O B U D A ° J Ó Z S E F 
R Á K O S P A L O T A 

Iskola-utca 106/114. 
O r g o n á k á t é p í t é s é t , v a l a m i a t a z el-
r e k v i r á l t s í p o k a t g y o r s a m é s p o a t o . 

L Ói orgiüikra díjmintKen tervezetet kllátt 

KARÁCSONYFA ALATT 
K a r á c s o n y i v e r s e k , p á r b e s z é d e k , j e l e n e t e k é s k o t t á s é n e -

k e k g y ű j t e m é n y e . 
S z e r k e s z t i k : Knábel Vilmos és Vikkert Lajos. 

Ara 14.000 korona. A k é s z l e t f o g y t á n v a n , s ü r g ő s r e n -
d e l é s k í v á n a t o s . A k ö n y v h ö z n o v e m b e r h ó k ö z e p é n p ó t -
f ü z e t j e l e n i k m e g , m e l y r e e l ő j e g y z é s t e l f o g a d a L u t h e r -

T á r s a s á g k ö n y v - é s p a p í r k e r e s k e d é s e 

B u d a p e s t VIII, S z e n t k i r á l y i - u t c a 51/a. 

f H E G E D Ű 
harmónium vagy más hangszerrölárajánlatotküldaz 

pk E l s ő magyar hangszergyár 
1 S T O W A S S E R 
[ J B U D A P E S T , II, LánchícUu. 5. 

= = = Legnagyobb gyár mindennemű hangszerekben. = 

ELSŐ PÁPA! FAISKOLA 
VESZPRÉMI-ÜT 58. SZAM. PAPA. 

Ajánlja nemesgyümölcsfa-, gazdasági, és díszfa., díszcserje., ribizke-, 
málna*, valamint v a d . és magcsemetéit, élósövény készítésére szol* 
gáló gleditschiát, s tb. kiváló nemekben és fa j tákb-n, mélyen leszál. 
l i tott árakon. Kívánatra árjegyzéket küld és szaktanáccsal szolgál. 

Rieger Ottó orgonagyár 
BUDAPEST, 

X., SZIGLIGETI-U. 29. 
(Rákosfalva). Tel. J. 93—45. • * 

U J O R G O N Á K A T , 
valamint homlokzat-sipok 
szállítását és orgonajaví-
tásokat mérséke l t árban, 
szakszerű és művészi kivi-

telben el vállalunk. 

MARX és McREI 
tudományos műszerek gyára 

Budapest, VI. ker. Bulcsú-utca 7. szám. 
TOLBPON : 21 -06 , 154 -88 . 

Gy ártanak: 
Számológépet, 
métermértékí 
gyűjteményt, 

fizikai, kémiai 
és természet-

rajzi felszerelé-
seket. 

Orszi jot Tunerk iá l l i táso i i aranyérem és aranyoklevél. 
===== Fennáll 25 év óta.  
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ISKOLAPADOK, TORNA-
ÉS JÁTÉKSZEREK, ATHLE-
TIKAI CIKKEK, BÚTOROK 

GYÁRA 

LOPOS GYULA 
B U D A P E S T , I I I , B é c s i - ú t 8 5 . s z á m . 

T E L E F O N 1 1 3 - 4 4 . 

K e d v e z ő 
f i z e t é s i 
f e l t é t e l e k 

A M A G Y . T U D O M Á N Y O S T Á R S U L A T O K 
S A J T Ó V Á L L A L A T A 
R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 
K É S Z Í T É S K I A D _ _ 

KÖNYVET 
U J / Á G O T 
NYOMTAT-
VÁNYT 

BUDAPEST, MÚZEUM-KÖRUT 6 
T E L E F O N - S Z Á M J. 7 2 - 0 6 . 

K ö l t s é g v e t é s s e l é s á r j e g y z é k k e l d í j -
m e n t e s e n s z o l g á l o k . 

i Z A H N " . R E N D S Z E R Ű I S K O L A P A D O K . 

F i t t l e r S á n d o r 
o r g o n a - , o r g o n a s í p - e s 

h a r m ó n i u m k é s z í t ö v á l l a l a t a 

P E S T E R Z S É B E T 
E r z s é b e t « u t c a 2 3 . s z á m . 

Vállalja modern ú j o rgonák ké-
szítését művészi kivitelben. 

Régt orgonák átalakí tását és ja-
vítását . 

Mindennemű o r g o n a s í p o k speci-
ális készítését és szállí tását. 

Szívó- és nyomórendszerű har-
m ó n i u m o k készítését és javítását. 

Költségtervezettel készséggel szolgálok 
A l a p í t t a t o t t 1910-ben. 

JJ^fi A t. tanítóságnak az alábbi rendkívüli 
S Í / V N A / r f f mérsékelt árak: 
^CQlüí' f o g k o r o n á t a r a n y s s b t ö

ó i 
Nagyobb 22 karátos aranyból 300.000 „ 

megrendeléseknél Műfogak finom kaucsukban 80.000 „ 
'kedvezmény Javítások (póst. is küldhető) 80.000 „ 

F E N Y V E S I JENŐ áU7SZ0tt 
VII.TH5KÖLY-ŰT 6. (A Keletipályaudv. ind, old, szemb.) 

A z ü z e m e m b e b e o l v a d t F e i w e l - f é l e i s k o l a , 
p a d g y á r ö s s z e s p a d m i n t á i n a k g y á r t á s a 

ORSZÁGH SÁNDOR 
ÉS FIA 

o r g o n a - é s h a r m o n i u m g y á r 

R á k o s p a l o t a - U j f a l u 

E ö t v ö s u t c a 9 3 - s z á m 
Budapest mellett 

a nyugati pályaudvartól a C 
kocsival a végállomásig. 

A l a p í t t a t o t t 1861-ben. 
Vállal ú] orgonákat, homlokzatsípokat, 
orgona-átépítéseket (vlllanyerSre, cső-

rendszerre), művészi kivitelben. 

Váradi Miklós és társa Barakovits 
m ű o r g o n a . é p i t ő k 

R á k o s p a l o t a s Ú j f a l u 
(Budapest mellett) 

K l a p k a G y ö r g y - u t c a 5 2 . 
Készítünk pneumat ikus és elektromos 
rendszerű orgonákat bérmilyen nagy-
ságban és kivitelben. Úgyszintén mo-
dern gépezetes orgonákat.Mindennemű 
orgonasípokat és elektromos fujtatő-
berendezéseket stb. Vállalunk javításo-
kat. átépítést, tisztítási, hangolást és 
orgonák jókarbantar tásá t Tervekkel és 
költségvetéssel készséggel szolgálunk. 



-37—38. szám. Néptanítók Lapja 35 

Több millió gyermek 
tanulta meg eddig az írást és olvasást] 

a TOM.CSÁNYINÉ C Z U K R Á S Z R Ó Z A által írt 

A Czukrászsféle Ábelnek ez a páratlan módon elterjedt 
használata azt bizonyítja, hogy ez az ábc minden más ábc=nél 
alkalmasabb az írás és olvasás megtanulására, mert megfelel a kis 
gyermek lelki életének, ébredő képességének és kezdetleges feli 
fogásának. 

Sok évi tapasztalat szerint gyorsan és könnyen csak a Czukrász 
Ábc=bőllehet a kisgyermekeket az írásra és olvasásra megtanítani. 

Ugyanilyen jó ábc^ék a következők : 
Benedek Elek Abc, valamint c>lvasókönyvek a II—VI. o. sz. 
BenedekíKőrösieTomcsányi Abc és olvasókönyvek a II— 

IV. o. sz. 
Kozma Lászlósféle Abc kétféle rendszerben, hangoztató és 

fonomimikai, valamint olvasókönyvek a II—VI. o. sz. 
Felkérjük a t. Igazgató és Tanító urakat, hogy ezek közül az 

ábc* és olvasókönyvek közül vezessék be a helyi viszonyaiknak legin= 
kább megfelelőket. Az újonnan bevezetett ábc=hez a fali olvasótáblák 
kat, valamint a vezérkönyvet ingyen adjuk. 
A gazdasági ismétlő iskolák számára ajánljuk: 

Alvinczy Mihály és Mihályné Ismétlő népiskolai olvasó; 
és tankönyveit az I—III. osztályok számára három kötetben. 

Beke Manó Számtan és mértan a gazdasági népiskolák számára. 
Stegmüller Mária és Scossa Dezső Háztartási és gazdasági 

leányiskolák könyve az I—III. osztályok számára három kötetben. 
Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy a Franklin?Lampel 

kiadásában megjelent ábc* és olvasókönyvek, valamint gazdasági 
ismétlő iskolai könyvek hazafias szellem, valláserkölcsi felfogás, 
helyes módszer, szép előadás, könnyű stilus és ízléses kiállítás 
tekintetében első helyen állanak. Megrendelhetők minden magyar* 
országi könyvkereskedésben, ott, ahol könyvkereskedés nincs, 

ajánljuk a 
FRANKLIN-FÉLE KÖNYVKERESKEDÉST, 

BUDAPESTÉI V, EGYETEM-U. 4, vagy a 

LAMPEL R.-FÉLÉ KÖNYVKERESKEDÉST, 
BUDAPEST VI, ANDRASSY-ÚT 21, 

amelyek minden hozzájuk érkező megrendelést a legpontosabban 
és gyorsan intéznek el. 
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i A MAGYAR K I R Á L Y I Á L L A M I TÉRKÉPÉSZET | 
Dr. Kogutowicz Károly új iskolai at laszainak kiadója. 

A m. kir. Állami Térképészet kiadásában megjelent: 

NÉPISKOLAI ATLASZ = 
5 (Vidéki iskolák számára.) Nyoíc térképlappal. — Tervezte: Dr. Kogutowicz Károly. 
- Min. engedélyeién száma 122.350^923. Ára 16.WS korona. = 

Ez a legolcsóbb népiskolai atlasz I 
Komoly érdeklődőknek mutatvány példányt bevezetés oéljából szívesen küldünk. Minden-

5 hova, ahol könyvkereskedő nincsen, előnyös feltételek mellett közvetlen szállítok, s meg-
adom azt a kedvezményt, melyet bárki adhat. 

. ÚJ FALITÉRKÉP! 
I A Magyar Szent Korona Országai | 

a trianoni békekötés előtt és után. 
S Tervelte Kogutowicz Károly dr. egyetemi ügyelőségnél megtekinthető. Min. eng. száma S 
5 tanár. Szines, nagy falitérkép. A legújabb 37995/922. Nagysága 120X190. Ára K 70.000.—, § 
S pedagógiai elvek alapján készült ós rend- összehajthatóan,vászonszegéllyel K 170.000.—, S 
S kívül áttekinthető. Egy példány a tanfel- lécekkel 200.000.—. 

a — — i t - r r 

1 Egyéb iskolai földrajzi kiadványok: Egy érdekes történelmi falitérkép: 
S Magyarország politikai kézi Gergely E., 
= térképe. 1:2,500.000. Ára K . • . . 3500.— M a g y a r o r s z á g ezeréves sorsa. 2 Magyarorszag hegy- es vízrajzi kezi 
5 térképe. 1:2,500.000. Ára K 5000.— Színes, falitérkép. Feleslegessé teszi a tör-
S Pestmegye kézi térképe. (Nagysága*, ténelmi falitérképek egész sorozatát, mer t 
S 30X23) cm) Ára K 3o00.— m i n d e n t magában foglal. Ára K 21000—, 
| Ezekből mintákkal ingyen szolgaiunk ! vászonszegéllyel ós lécekkel K 70000.-. 

| Egyéb fa l i té rképek: ÖS82, 
Ö«sze- hajtható Lécekkel, 

hajtható Leiekkel, vászonszegél lyel 
vászonszegé l lye l Korona K o r o n a 

S Magyarország hegy- és víz- Korona Korona A föld képe féltekében • • - - 220.000 260.000 
= rajzi, iskolai 200.000 240.000 Baranya megye 170-000 210.000 
S Magyarország vasúti .. • • 50.000 110 000 Pest megye, hajtogatott .. 15.000 40.000 = 
S Európa politikai, iskolai . . 220.000 260.000 Somogy megye „ . . 17.000 40.000 S 
5 Európa hegy- és vízrajzi • • 220.000 260.000 Vas megye ,. . - 17.000 40.000 i 
S Ázsia 270.000 330.000 Sopron megye, védboriték-
5 Afrika '. 150.000 190.000 ban 50.000 85-000 S 
5 Észak-Amerika 140.000 170.000 Veszprém m,,-hajtogatott . . 40.000 75.000 E 
S Dél-Amerika 140.000 170-000 Magyarorszag közigazga-
S Ausztrália 200.000 240.000 tási 30-000 60-000 5 

Csillagos ég (forgatható koronggal, utasítással) 45-000 korona. 
: Világóra „ „ „ 45.000 korona. 
5 Mindezek kaphatók: 

| KÓKAI LAJOS k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n ! 
BUDAPEST, IV., Kamermayer Károly-u. 3. (Telefon 74—94.) 

s A Magyar Kir. Állami Térképészet földrajzi kiadványainak kizárólagos főelárusítója. s 

Magyar Tudományos Társu la tok Saj tóvál lalata Rt Budapest . Múzeum-körú t 6. — Igazgató : S z a b ó T. István. 
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Néptanítók Lapj 
Szerkeszti és kiadja a magyar király! vallás* és közoktatásügyi minisztérium, 

1874-1924. 

DR. C S E R N O C H J Á N O S . 
M a g y a r o r s z á g bíboros h e r c e g p r í m á s a most ünnep l i pappá szen te lésének ö tvened ik évfor -
du ló j á t . Az egyház fe j ede l em u r a n y m i s é j e a lka lmábó l az o r s z á g tan í tósága m é l y s é g e s 
hódo la t t a l üdvözl i a m a g y a r Sión hivutott ő ré t , akinek minden í r á sa és ny i lvános beszéde 
a l eg remekebb tani táB vol t , s akinek a Nép tan í tók I . ap jában m e g j e l e n t gyönyörű szóza ta , 
annak i d e j é n a m a g y a r t a n í t ó s á g minden t a g j á r a v a l l á s k ü l ö n b s é g né lkül mély és m a r a -

dandó h a t á s t t e t t . 
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Gráf Klebelsberg Kunó 
vallása és közoktatásügyi miniszter nagy beszéde Székesfehérvárott 

a cisztercita gimnázium kétszázéves jubileumán. 
Az imént elhangzott szép történelmi tanul-

mány részletesen ismertette a székesfehérvári 
Szent István-reálgimnáziumnak kétszázéves tör-
ténetét. Énreám az a hivatás vár, hogy meg-
kíséreljem ennek az intézetnek a jelentőségét 
beállítani a magyar történelem, a magyar mű-
velődé störténelem egészébe, hogy megmutas-
sam azt, itt nem egyszerű tanintézetről van szó, 
hanem olyan kultúrintézményről, amely szer-
vesen beleszövődik az egész magyar kulturális 
életbe. Katona örök igazságot mond Bánk Bán-
jában, amikor a szerencsétlenség súlya ala t t 
feljajduló Bánk Bánnal azt mondatja: „Nincs 
a teremtésben vesztes, csak én." Ezt mindenki 
érzi a nagy szerencsétlenségek nyomása alatt . 
Mi magyarok a világháború után azt gondol-
juk , hogy csak mi vagyunk vesztesek, hegy 
csak bennünket ér t a nagy sorscsapás és meg-
feledkezünk arról, hogy ezt a viharvert nem-
zetet hasonló katasztrófák történelme során már 
ismételten érték. Volt a mainál sokkal nagyobb 
nemzeti szerencsétlenségünk és ez volt a török 
hódítás. Biszen Székesfehérvár városa is 1543-tól 
1688-ig, tehát 145 éven át török uralom alatt 
volt. Csak a török uralom alól való felszabadu-
lás után kezdődhetett meg a nagy újjáépítő 
munka, melynek egyik jelentős mozzanata volt 
a fehérvári gimnázium megalapítása. Csak har-
madik Károly uralkodása alatt , 1724-ben ala-
kulhat meg véglegesen a székesfehérvári gim-
názium. 

Más nemzeteket is ért a trianoni békéhez ha-
sonló csapás. Poroszországot az 1806-ban vívott 
jénai és auerstadti győzelmek után a tilsiti 
békére kényszerítették. Akkor is korlátozták, 
hogy Poroszország mekkora hadsereget tar t -
hat, de Poroszországnak volt Humboldt Vil-
mosa, aki azt mondotta^ hogy a kulturális erő 
fejlesztésével a csapást ki lehet heverni és ezért 
megalapította a berlini egyetemet. 

Amikor azt hallom a magyar közéletben, hogy 
sok nekünk a négy egyetem, erre csak azzal 
válaszolhatok, ha Humboldt egyetemalapítással 
kezdte meg Poroszország újjáépítését, akkor 

mi semmiesetre sem kezdhetjük Magyar-
ország újjáépítését egyetemrombolással. 

A mi kulturális küzdelmünkben nagy moz-
zanat volt a fehérvári gimnázium megalapítása. 
Nézzük csak a fehérvári cisztercita-templom 
alkotásait, ha ösztönzést akarunk meríteni a 
magyar kulturális újjáépítéshez. I t t csodálhat-
juk Sambach Gáspár szép freskóit, melyek a 
templom falait díszítik. 

I t t láthatjuk azután Mária Terézia-korabeli 
•öltönyben egy magyar úriasszony képét. Ez a 
magyar úriasszony Amadé Antalné báróné, aki 

^százezer forinttal járult hozzá annakidején az 

építkezés költségeihez. I t t láthatjuk Vámossy 
Antal arcképét, aki fiatal korában zajos életet 
élt, de még jókor visszatért Krisztushoz és a 
Jézus rendjébe lépve, egész vagyonát, úgy 
mondják többet, mint százezer forintot adott a 
rendnek és nemcsak pénzével, de szellemi ere-
jével is hozzájárult a rend munkájához. 

Sohasem felejtem el azt a benyomást, amibes 
akkor volt részem, amikor 

először léptem át a székesfehérvári ciszter-
citák küszöbét. 

Amikor Gerlach Benjámin cisztercita gimná-
ziumi igazgató édesanyám kezéből átvet t engem, 
bevezetett a templomba és azt mondotta: „Fiam, 
mielőtt a tanítványunk lennél, mondjál el ae 
oltár előtt egy Miatyánkot". Akkor önkénte-
lenül megéreztem lelkemben, a gyermek lelké-
ben a genius locit, a hely géniuszát, amely ezt 
az ódon épületet áthat ja . 

A jezsuita-rend székesfehérvári működése 
után jöttek a pálosok, majd a nagy fordulat 
1813-ban állott be, amikor a cisztercita-rend 
vette át a székesfehérvári gimnázium vezetését. 
Sok kiváló embert adott ettől kezdve a székes-
fehérvári cisztercita gimnázium Magyarország-
nak. A történetírás azonban néha nagy zavar-
ban van, mert 

az agitatórikus erővel felruházott emberek 
tettei inkább ismeretesek, mint a csendesen 

alkotó, konstruktív emberek tettei. 

így például ürményi Józsefet, a magyar ál-
lami tanügy megalapítóját, valósággal ki kellett 
ásni a feledékenységből, pedig ha Ürményi meg 
nem veti alapját a Batio Educationisnak, akkor 
Széchenyi sem tudja megcsinálni a tanügyi 
reformot. Mi, cisztercita tanítványok, büszkén 
látunk Ürményi mellett még egy embert, Dró-
tha Antal apátot. Ö a rend második megalapí-
tója Magyarországon. Azután, hogy a ciszter-
cita-rend átvette a fehérvári gimnáziumot, VS-
rösmarty Mihállyal megindul a nagy tanítvá-
nyok sora. 

Ezeknek a nagy tanítványoknak az emlékét 
hálás kegyelettel kell ápolni, mert szükség van 
a tradíciókra. Tradíciók nélkül minden nemzet 
a lejtőre kerül. Igaza volt Békefi Bemig zirci 
apátnak, amikor azt mondotta, hogy 

Magyarországon egyik rend sem tndta 
olyan erővel összekapcsolni a nemzeti érzést 
a vallásos érzéssel, mint éppen a cisztercita-

rend. 
Nemcsak a természeti erők maradnak fenn, 

hanem az erkölcsi erők is. Azt hiszem, az er-
kölcsi erők fennmaradásának is van egy tör-
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Ténye, melyet talán minden vonatkozásában I 
még nem ismerünk, de hatását lehetetlen meg 
nem éreznünk. 

Azt hiszem, nagyon sokan vannak itt a terem-
ben, akik a kotangenstételt már nem tudják 
levezetni, a görög aoriszteszt nem tudják el-
ragozni, de 

a feledékenység morzsoló ereje semmit sem 
vett el bennük abból az erkölcsi útravalóból, 
amit cisztercita nevelőiktől kaptak. 

Amikor így végigtekintettünk két évszázad 
dicsőséges múltján, foglalkoznunk kell a jelen-
nel és a harmadik évszázad eshetőségeivel is. 

Különböző utaimon majdnem mindenütt pa-
nasz csordul ki a lelkekből. Különösen a magyar 
értelmiség, a páratlan anyagi gondok között 
vergődő magyar intelligencia sorából sokszor 
hallom a panaszt, uram, nem bír juk már soká. 
Én azt hiszem, az a baj, hogy 

politikai Messiásvárás vett erőt a lelkeken, 
a nemzeten. Valami csodaszert, valami balzsa-
mot várnak a nemzet számára. Azt remélik, 
hogy valami csodás segítséggel ki tudunk emel-
kedni ezekből a bajokból. Ém mindenre csak 
egyet válaszolhatok: 

A mi sebeinknek nincsen balzsama, nem se-
gíthet ra j tunk semmi csodaszer. Mások nem 
segíthetnek raj tunk, csak magunk segíthe-
tünk magunkon. A mai helyzetünkben pe-
dig csak munkával segíthetünk magunkon. 

Ez az a csodaszer, 
ha csodaszernek nevezhetjük, amely megment 
bennünket. A munka terén a gyermekdiák mun-
kája úgy viszonylik a felnőtt munkájához, 
ahogy a bimbó viszonylik a rózsához. Nem túlo-
zok, amikor azt mondom, hogy a kis gimnázista, 
amikor a maga grammatikájá t tanulja, éppúgy 
közreműködik Magyarország rekonstrukcióján, 
mint az a miniszter, aki a törvényjavaslatát írja. 

A tudás erejével kell meghatványoznunk 
a nemzet erőit. 

A török idők után ezt a gimnáziumot alapí-
tották, hogy a tudás fegyverét adják a nemzet 
rekonstrukciójához. Most megint egy nagy 
<iújjáépítésre van szükség, hogy megvalósulhas-
sanak) azok az álmok, melyekről én, mint 
aktiv miniszter, nem beszélhetek, de amelyek 
olyan álmok, amelyekről nem is kell beszélnem. 
Ezeket az álmokat minden jó magyar ember 
álmodja. Álmosról mondják, hogy nem tudott 
bejönni Magyarország földjére. A Kárpátok 
csúcsáig jött csak el, szétnézett, meglátta az ú j 
hazát és ott meghalt. A fiának. Árpádnak volt 
megadva, hogy az ú j hazába bevezesse a nem-
zetet. 

Lehet, hogy miránk, öregebb nemzedékre is 
Álmos sorsa vár, 

de sziklaszilárd a hitem, — mondja a minisz-
ter a cisztercita kisdákok felé fordulva —, hogy 
tbeátoh, gyermekek, már egy Árpád sorsa vár 
és megláthatjátok a nagy Magyarországot! 

A napilapok pedagógiája/ 
í r t a : Körösi Henrik. 

Németországban időközönkint statisztikai 
kimutatásokat tesznek közzé arról, hogy me-
lyek az olvasóközönség legkedveltebb köny-
vei életkorok és társadalmi osztályok szerint. 
Könyvkiadók pedig kérdőíveket küldenek szét 
a nép legszélesebb rétegei közé, hogy megtuda-
kolják, melyek azok a könyvek, amelyek ízlé-
süknek, kívánságuknak leginkább megfelelnek. 
Ezeknek a statisztikai adatoknak közzététele,— 
ír ja a német birodalmi tanítóegyesületek hiva-
talos lapja — igen érdekes és rendkívüli tanul-
ságos, de bizonyos tekintetben megtévesztik 
nemcsak általában az olvasóközönséget, hanem 
magukat a pedagógusokat is. 

A legolvasottabb könyv mai nem ennek vagy 
amannak a kiváló írónak a munkája, de még a 
legérdekfeszítőbb regény sem, hanem a legolva-
sottabb könyv talán az egész világon a napilap. 
Ebben nagy igazság van, mert gondoljuk csak 
el, hogy miféle rengeteg olvasóköre van egy-
egy napilapnak. A legkisebb falu kunyhóiban, 
a legnagyobb város bérkaszárnyáiban, urak, 
parasztok, kocsisok, hordárok, kofák, mohó kí-
váncsisággal lapozgatják az ujságjukat . Nincs 
az az író, nincs az a tanító, nincs az a politikus, 
nincs az a pap, amelyik a hallgatók ily töme-
gével dicsekedhetnék. De még a mozi és a rádió 
sem veheti fel e tekintetben a versenyt a napi-
lapokkal. 

Minthogy tehát kétségtelen, hogy az újság* 
a legelterjedtebb ós legolvasottabb könyv, jog-
gal nevezhetjük az újságokat az ő olvasótábo-
ruk nevelőjének, valódi tanítójának. Nem csoda, 
ha a német tanítók hivatalos lapja felveti a 
kérdést, hogy mekkora az újságíró-tanítók ne-
velő értéke. Tagadhatatlan, hogy a napilapok 
tanító-családjában is vannak erősek és gyen-
gék, de bátran kimondhatjuk, hogy általában 
kiváló és elsőrangú tanítók foglalnak helyet e 
családban. Ha a németek a külföldi lapokkal 
való összehasonlításban magukénak vall ják a 
győzelem pálmáját, akkor mi magyarok is jogos 
önérzettel mondhatjuk, hogy a mi napilapjaink 
is feltétlenül kiállják a versenyt a külföld lap-
jaival. Vannak nekünk is napilapjaink, amelyek 
csaknem napról-napra a tudomány minden 
ágából tanulságos és ismeretterjesztő cikkeket 
közölnek és amelyek morális szempontból is tel-
jesen kifogástalanok. Ha vannak is it t-ott ki-
siklások e téren, általában elmondhatjuk, hogy 
napilapjaink tanító-nevelői hivatásukat komo-
lyan és lelkiismeretesen fogják fel. 

Felpanaszolják azonban a német tanítók, hogy 
a napilapok pedagógiai kérdésekkel alig-alig 
foglalkoznak. De nem haboznak kijelenteni, hogy 
ebben elsősorban a pedagógusok maguk a hi-
básak. Miért nem keresik fel a szerkesztőket 
könnyedén és jól megírt pedagógiai cikkekkel? 
Hiszen annyi mondanivalójuk van elsősorban 
a szülőknek, a népnek, a társadalomnak. Igaz, 

* Ezt a cikket a Budapeati Hírlap nov. 11-i számából 
vettük át. 
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hogy itt nagyon sok függ a szerkesztő peda-
gógiai érzékétől is, azonban a tapasztalat az, 
hogy az általános érdekű és jól megírt peda-
gógiai cikknek szívesen ad teret akármelyik 
szerkesztő is. 
- Sokkal fontosabb azonban a«z a kérdés, hogy 

milyen a napilapnak a nevelői hatása a népre. 
& kérdés megvitatásánál a német tanítók ismét 
felpanaszolják, hogy alig van napilap, amely 
ne küzkődnék a pártpolitika egyolda.úságámal, 
ennek pedig sokszor káros hatását tapasztal-
hat ják a tanítók a népnél. Azonban nem is a 
pártpolitika a legnagyobb hiba, hanem a leg-
több baj abban rejlik, hogy a pártpolitikusok 
az újságokban szít ják a tüzet és bizony sok-
szor helytelenül informálják az újságolvasót. 

Azt is mondják a német tanítók, hogy nem-
rég hiteles adatokat gyűjtöttek arról is, hogy 
miképen fogja fel és í r ja körül a munkásnép 
a lapjukban előforduló tömérdek idegen poli-
tvüíai jelszavahat és a r ra a meglepő eredményi e 
jutottak, hogy a munkásnép a legtöbb ilyen 
idegen szót vagy egyáltalában nem érti, vagy 
teljesen hamisan értelmezi. 

Nevelői szempontból erősen kárhoztatják a 
német tanítók azt is, hogy a napilapok a bűn-
eseteket túlságosan kiszínezik és hogy egyik-
másik napilap a felvezeti gyűlölködést szítja. 
Hiszen hacsak felnőttek olvasnák a lapokat, 
akkor még csak hagyján, ámbár kétséges, hogy 
a felnőttek többségének gyönyörűsége telnék 
abban, hogy napról-napra förtelmes bűntények-
ről, avagy felekezeteknek egymás ellen való 
úszításáról olvasson. De még ba szeretnének is 
a felnőttek ilyen borzalmas történeteket, vagy 
felekezeti harcot olvasni, a napilapoknak nem 
volna szabad elfelejteniök, hogy ők tulajdon-
képen egy óriási néptömegnek a nevelői; vi-
szont számolniok kell azzal a mindennapi ta-
pasztalattal is, hogy a szülői házban a nagyobb 
gyermekek már együtt olvassák az újságot 
szülőikkel. Éppen ezért nagy felelősség terheli 
az újságíró-tanítókat.. Rájuk nézve is érvényes 
éppúgy, mint a hivatásos tanítókra az a peda-
gógiai axióma, hogy nevelni sokkal nehezebb 
és sokkal nagyobb felelősséggel jár , mint taní-
tani. Az az újságíró, aki egy néptömeg lelkét 
formálja, annak magárnak is nevelőnek kell 
tennie. 

Ez a tapasztalat azt a gondolatot érlelte meg 
a német tanítókban, hogy előbb-utóbb be kell 
vezetni az iskolába a rendszeres újságolvasást. 
Hiszen a jó tanító már eddig ig felhasználta 
az ujságnyujtot ta sokféle anyagot a taní tás 
céljaira; de az iskolában a tanító vezetése mel-
lett való újságolvasásnak kiszámíthatatlan ne-
velői hatása volna. Az újságolvasással kap-
csolatban megbeszélhetné a tanító az i f júság-
gal már kultúrhistóriai szempontból az újság-
írás fejlődésének a történetét, — hogyan készül 
az újság (szerkesztőség, nyomda>, szedő, korrek-
tor, expedíció), az újság rovatait ; miért van-
nak különféle újságok, az újságok nevei tu la j -
donképen mit jelentenek stb. Nemcsak a közép-
iskolai, de már a népiskolai tanulót is aképen 
kell nevelni, hogy kritikával olvasson és hogy 

sajá t eszével gondolkozzék, hogy tiszteletben 
tartsa mások véleményét ós hogy saját aka-
ra tá t a közérdeknek alá tudja rendelni, hogy ne 
kövesse vakon egy-egy ú jság hamis prófé tá já t 
Önmagától érthető, hogy az iskolában nincs 
helye a pártpolitikának, avagy a pártviszá-
lyokba való beavatkozásnak. Rendkívül fontos 
azonban egy-egy politikai jelszónak a nyelvi 
és tárgyi fejtegetése, hogy a tanulók teljesen 
tisztában legyenek a politikai fogalmaknak lé-
nyegével. De pompás anyagul szolgálhat a ta-
nulóifjúság újságolvasásának a kérdése a szü-
lői szakértekezleteken. 

Nyilvánvaló mindebből, hogy minden újság-
nak hazafias kötelessége volna felülemelkedni 
a pártszempontokon és nem nézve se jobbra 
se balra, kötelessége a tiszta cbjektiv igazság 
keresése, szóval a népnek a szó legnemesebb 
értelemben vett állampolgári nevelése. Ilyen 
szellemben szerkesztett újságnak óriási nevelő-
hatása van a néptömegekre. 

A tanya kultúrájáért. 
Hübner József, pályázatunkon első díjat nyert 

pályamunkája. (VIII. közlemény.) 

Különösen a Duna-Tisza közötti vadvizes te-
rületeken fontos ezen kérdés gyökeres, gyors 
megoldása, ahol gyakran 30—100 cm magasság-
ban borít ja el az utakat a víz! Mint már egy 
ízben említettük, ilyen helyeken igen szeszélye-
sek a letelepülési viszonyok, itt az úgynevezett 
szigeteken vannak a tanyák — ha az ilyen 
helyeken az utak karbantar tása túlságosan 
költséges, legalább gyalogosok által használható 
töltések készítendők, a legrövidebb irányban. 
Ha ezek a gyalogösvények nem az út i rányát 
követik, hanem valamelyik gazda földjén vág-
nak át, — a gazdát ennek megengedésére köte-
lezni kellene. 

Hogy ezen kérdés megoldására szükség van, 
bizonyítja egyik alföldi pusztai iskolánk, ahol 
vadvizek megérkezése után az iskolától 300—400 
m-re levő tanyákból nem tudnak iskolába menni 
a tankötelesek, miután a tanyákat teljesen kö-
rülfogja a víz, amely az utakon is 20—60 cm 
magasságban áll. 

Végül pedig felemlítjük, hogy ha a messze 
lakó tanköteleseket kocsin szállítjuk az isko-
lába, akkor is gondoskodnunk kell az utak kar-
bantartásáról. Így lesz felelős a községi elöl-
járóság és a vármegyei törvényhatóság a nép-
oktatás sikeréért. T. i. különösen az Alföldön 
igen sok helyen olyan állapotban vannak az 
utak télen, hogy üres kocsival is alig lehet el-
menni s ahol a nóta szerint „a kutyát is ölben 
viszik ki ugatni". 

összefoglalván az iskolábajárás akadályairól 
tett észrevételeinket, megállapítható, hogy ezen 
a téren igen sok a teendő, sok intézkedésre 
van szükség s ezen kérdések megoldásánál a 
helyi viszonyok alapos ismerete szükséges s ez 
a hivatás pedig a járás i tanfelügyelőségekre 

I vár. 
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IV. A szorgalmi idő. 
Az 1921. évi X X X . t.-c. 3. szerint az okta-

tás időtartama tanévenkint tíz hónap. Ha a 
tanulók többsége földmíveléssel foglalkozó szü-
lők gyermeke, a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter a szorgalmi időt az elsőfokú iskolai ha-
tóság (gondnokság, iskolaszék) kérelmére és a 
törvényhatósági közigazgatási bizottság javas-
latára legfeljebb két hónappal megrövidítheti. 

A törvény végrehajtási utaítása, a 130.700. 
VIII . a.—1922. sz. rendelet 44. §-a szerint, ahol 
szeptember 1-től június 30-ig olyan hosszabb 
tar tamú gazdasági munkák esnek, amelyek el-
végzéséhez az elemi népiskola tíz évnél idősebb 
tanulóinak közreműködésére elengedhetetlenül 
szükség van, ott a tanév megrövidítését lehet 
kérni, ha az iskolába beirt tanulók szüleinek 
töb'osége személyesen érdekelve van. 

A tanév megrövidítésének engedélyezését a 
szülők kezdeményezésére az iskola helyi ható-
sága kérheti. 

A végrehajtási utasítás 45. §-a igen helyesen, 
két módosítást hoz a szorgalmi idő megrövidí-
tésére : 

1. Akár akként, hogy a szorgalmi idő a meg-
állapított időpontnál (44. § 1. bek.) a tíz évnél 
idősebb tanulóknak (44. § 2. bek.) később kezdő-
dik vagy korábban ér véget; 

2. akár akként, hogy a szabályszerű időben 
kezdődő és végződő tanév közben a tíz éven fe-
lüli tanulók oktatása a meghatározott időn át 
szünetel. 

Kérdés azonban, hogy szükség van-e a tanév 
megrövidítésére s ha igen, hol és milyen formá-
ban. 

Egyáltalán nincs szükség a szorgalmi idő 
megrövidítésére azoknál a külterületi iskolák-
nál, ahol a lakosság vagy ipari, kereskedelmi, 
vagy mezőgazdasági alkalmazott. Így pl. telje-
sen érthetetlen, hegy az uradalmi, vagy uradal-
makban levő iskolák miért alkalmazzák a nyolc 
hónapi szorgalmi időt, mikor a gyermekek nem 
vesznek részt atyjuk munkájában s így saját 
munkaerejükkel (támogatva a család munkáját) 
nem segítik elő a családjuk megélhetését. Ilyen 
iskoláknál a szorgalmi idő megrövidítésének 
legfebb mozgató rugója, hogy a tanító szerző-
désileg, vagy díjlevélileg az uradalom külső gaz-
dasági munkálataiban, mint felügyelő részt 
venni köteles. Hogy ezután a tanító ezen kény-
szerűségből vállalt kötelezettségének eleget te-
hessen, — szükséges a szorgalmi idő megrövi-
dítése. 

Ezen tarthatatlan állapot megszüntetése a 
járási tanfelügyelőre vár, aki gyakori ellen-
őrzésével és a helyi viszonyok alapos ismere-
tével fogja rákényszeríteni az uradalmi isko-
lákat a tízhónapos szorgalmi idő betartására. 

A 130.700. VIII . a.—1922. számú rendelet (44. §) 
határozottan kimondja, hogy a tanév megrövi-
dítését csak ott lehet kérni, hol az illető gaz-
dasági munkában a beírt tanulók szüleinek 
többsége személyesen érdekelve van. 

Miután az uradalom gazdasági munkálatai-
nak elvégzésénél a béresek „személyesen" ér-
dekelve nincsenek, miért szüntetik be az ura-

dalmi iskolák nyolc hónap után működésü-
ket'? 

Az uradalmi iskoláknál csak egy kedvezmény 
tehető, tekintettel a gazdasági cselédek sze-
génységére. T. i. ha az uradalom valamely gaz-
dasági munkálat elvégzéséle napszámba meg-
fogadja a gyermekeket (pl. palántaültetés, cu-
korrépaszedés), akkor az iskolában pár napi 
szünet engedélyezhető. 

Ezen engedménytől eltekintve, szigorúan be 
I kell tartani az uradalmi iskoláknál a tízhónapi 
1 szorgalmi időt. 
j Ugyanez a helyzet azokon a külterületi ré-
| szeken, ahol a lakosság fő jövedelmi forrása 
I a mezőgazdasági növények termelése s ahol 

az állatokat legelő hiányában vetett takarmá-
nyon, istállózva tartják. 

Ilyen helyeken a tanév megrövidítésének 
helye nincs. 

I t t csak egyes gazdasági munkálatok elvég-
zésére kell időközi szünetet adni. Ezen időközi 
szüneteket azonban egyszerre kell kiadni az 
összes tanköteleseknek (pl. kukoi icatörés, szü-
ret stb., a helyi viszonyok szerint). 

A szorgalmi idő megrövidíthető az ilyen he-
lyeken is, azonban oly móden, hogy bevezetve 
az egyhnzamos tanítást, — külterületen a fél-
napos oktatás már a déli étkezés hiánya miatt 
is betiltandó, hiszen fejlődő szervezetről van 
szó —, a napi munkaidő kezdetét reggel hét, 
illetve hat órára kell kitűzni. (Szeptemberben 
hat óra, októberben hét óra, november, decem-
ber, január, február, március- 15-ig nyolc óra, 
március 15-től hét óra, április 15-től hat óra.) 

Ezt a megoldási módot már a 130.700. VI I I . a— 
1922. sz. rendelet 45. §-a is felemlíti s ennek en-
gedélyezését a tanfelügyelőre bízza. (L. ott.) 

A végrehajtási utasítás ezen rendelkezését 
úgy kellene kiegészíteni, hogy a kir. tanfel-
ügyelő a bürokratikus huzavona kikerülésével 
miniszteri felhatalmazás nélkül kötelezcleg 
rendelhesse el (a tanító előterjesztésére'!), hogy 
a tanítás reggel hat, illetőleg hét órakor kez-
dődjék. 

Ezen rendelkezésre azért van szükség, mer t a 
külterületi lakosság még napfelkelte előtt a 
gyermekeket is felkelti s a gazdaságban — míg 
iskolába indulnak — természetszerűleg foglal-
koztatja is őket (az istálló kiganézása stb.). A 
gyermek már fáradtan indul az iskolába, a 
hosszú úttól még jobban kifáradva érkezik 
oda, ahol figyelni nem képes, ahol vele 
a tanító eredményesen foglalkozni nem tud s 
ahol legtöbbször el is alszik. 

Ezt az iskolalátogatónak is figyelembe kel-
lene vennie! 

Ezt megelőzendő, kötelezőleg kellene elren-
<' a tanítás korai megkezdését! 

A szorgalmi idő megrövidítésére csak ott van 
szükség, ahcl a külterületi lakosság, a termé-
szeti viszonyok folytán, kevés szántófölddel 
rendelkezik s így a kényszerítő körülmények 
hatása alatt az állattenyésztésre kénytelen a fő-
súlyt helyezni! 

Ezeken a helyeken a szorgalmi időt meg kell 
rövidíteni, nemzetgazdasági szempontból is! 

LT. i. miként ezt már felemlítettük, a Duna-
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Tisza közén s ezen folyók árterületein a lakos-
ságnak kevés szántóföldje („szigetek"), hanem 
inkább több vadvizes területe van, amelyet 
másra, mint legeltetésre felhasználni nem tud 
s így főjövedelmi forrása az állattenyésztés. 
Miután azonban a külterületeken közlegelők 
nincsenek, minden gazdának a sa já t területén 
kell legeltetni s ehhez kénytelen felhasználni 
saját gyermekeinek vagy a fogadott cseléd-
gyermeknek munkaerejét. 

Ha ezeket a gyeo-mekeket a törvény szigorú 
rendelkezéseivel tíz hónapon át bekényszerít-
jük az iskolába, akkor a cseléd létalapját, meg-
élhetését támadjuk meg. 

T. i. a különféle állatokat együtt legeltetni 
nem lehet (pl. szarvasmarhát és libát) s azok-
hoz külön-külön tanköteles koron túl levő pász-
tort fogadni nem lehet. Tekintve a mai magas 
béreket, ez még a mai kedvező konjunktúrák 
mellett sem lehetséges. Így a gazda minden 
ál latfaj ta mellé más-más gyermeket állít. (íme 
az alföldi nagy szaporodás rugója. I t t a 7—12 
gyermekes család nem ritka! Ezt a szellemet 
az iskolatörvények bürokratikus végrehajtásá-
val elrontani a nemzet ellen való vétek volna. 
Ily népszaporodásért érdemes áldozatot hozni!) 

Ezen kérdés teljes megértéséhez azonkívül 
tudnunk kell, hogy az a pár darab állat (külö-
nösen a szegénységnek!) a gazdának mindene s 
ha gyermekeit, mint pásztorokat fel nem hasz-
nálhatja, legfőbb jövedelmi forrásától esik el. 

Az ilyen helyen tehát a szorgalmi időt meg 
kell rövidíteni, Ha a szülők kérik. Az iskolának 
itt alkalmazkodni kell az élethez! 

Csonka Magyarország — nem ország. 
Egész Magyarország — mennyország. 

A közgazdaságtan 
és társadalomtan módszere/ 

I r ta : Geőcze Sarolta. 
Az utóbbi számban a népességre vonatkozó 

befejező sorokat olvasva, azt kérdik kartársaim: 
„S ezt mind beadjuk a hallgatóknak?" — Isten 
ments! egész patika orvosságba belehalna a be-
teg, mint ahogy egész kamra élelmiszerbe bele-
betegednék az egészséges. Orvosságot, eledelt 
mértékkel. De patikusnak, orvosnak, gazdasz-
szonynak tudnia kell mindent, ami patikában-
kamrában van. A minapi cikkben csak ezt az 
áttekintést akartuk megadni. A tanár dolga 
válogatni belőle. 

S ezzel tárgyunk harmadik nagy fejezetére 
térünk át, arra, amely a gazdaság- és szociál-
politikai irányítás szempontjából a legfonto-
sabb: 

a társadalmi és közgazdasági irányokra 
és elméletekre. 

Ez az a terület, amelyen ma még nálunk leg-
kevesebben látnak tisztán. Maradi urambá-
tyámék megvadulnak és megcsökönyösödnek 
a szocializmus szótól. „Haladó" öcsémuramék a 
liberalizmusra esküsznek. Nem gondolják meg, 
hogy minden jelszónak megvan a maga ideje, 
amikor szükség van rá, visszahatásként egy 
más, károssá vált irányzattal szemben; nem 
gondolják meg, hogy ami jó volt 48-ban, nem 
okvetetlen jó 1924-ben. Ezt a józanabb, tárgyi-
lagosabb felfogást, ezt a tisztánlátást kell a gaz-
dasági és társadalmi irányokra nézve kifejlesz-
tenünk azokban, akik holnap a nemzet vezető-
osztályát fogják alkotni, tehát tudniok kell, me-
lyik út hová vezet. Nem a részletekbemerülés, 
még kevésbbé a tudákos frazeologia fontos itt, 
hanem az irányok fővonalainak tisztánlátása, a 
tények s az eredmények fölismerése; s fölisme-
rése az okbeli kapcsolatnak a nemzeti fejlődés 
jelenségei s a nemzeti életben érvényesülő irány-
eszmék között. Ily szempontból kell ezt a két-
ségtelenül legnehezebb fejezetet tárgyalnunk. 
Épp mivel nehéz az, még a primitívnek látszó 
szemléltetést se kell mellőznünk. 

Bevezetésül — ott, ahol a kellő történelmi elő-
képzettség megvan — az ó- és középkor gazda-
sági és társadalmi irányairól lehet adni rövid 
áttekintést.* Az ókori bölcselők s az egyház-
atyák intuitív társadalombölcselete, meg nem 
alkuvó, tiszta erkölcsi felfogása közelebb áll a 
fiatal lélekhez, mint a későbbieké, kiknek fel-
fogása sokszor a viszonyokkal való megalkuvás 
eredménye. A középkori gazdasági és társadalmi 
élet pedig a maga primitívebb és természetesebb 
formáival s az annak alapját képező gazdaság-
bölcselet könnyebben érthető a mai végtelenül 
bonyolult berendezkedésnél s a ma egymással 
harcban álló elméleteknél. A nagy társadalom-
és gazdaságbölcseleti igazságok és irányok ezek-
ben a primitív, olykor majdnem naiv megnyi-
latkozási formáikban könnyebben felismerhe-
tők, de vonzóbbak is s mélyebben bevésődnek az 
i f jú lélek tudatába. (Pl. a kamatszedésre, a meg-
gazdagodást korlátozására, a munka megbecsü-
lésére vonatkozók Piátóban, Arisztoteleszben, 
Aranyszájú Szent Jánosban, Szent Jeromosban 
s í. t.) 

Ott, ahol ez a történeti előképzettség nincs 
meg (tehát a reálszakosoknál), a jelen tárgy 
keretében adott történelmi áttekintésre lehet 
utalni s a továbbiakat ahhoz fűzni. Csak egy 
a fontos: sohase elvont elméletet, nagyképű tu-
dományos szólamokat, hanem mindig mindent 
a lehető legegyszerűbben, a lehető legérthetőb-
ben s a lehető legközvetlenebbül fejezni ki. 
Mintha az az i f jú hallgató magától jött volna 
rá az igazságok felismerésére. De mivel az igaz-
ságok sokszor egymásnak ellentmondanak, a 
dolgokat a másik oldalról is meg kell világítani 
és egyik igazságot a másikkal megkorrigálni. 
I t t van helye a szokrateszi kérdezősködő, ki-
fejtő módszernek. S így, csakis így lehet az 
i f jú hallgatókat rávezetni, hogy tárgyilagosan 
— a pro és kontra mérlegelésével — tudjanak 

* L. az előbbi cikkeket a Néptanítók Lapja előző szá-
maiban. * Erre nézve lásd: Geőcze S., Szociológia, 135—138. 1. 
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ítélni s hogy képesek legyenek az egyes irányok 
mérlegét is megcsinálni. Abban a mérlegkészí-
tésben ők ne csak passzív hallgatók, hanem 
cselekvő résztvevők is legyenek. Azért kell az 
utalgatás hol a mai élet általuk is ismert jelen-
ségeire, hol a múltnak az ő tudatukban elevenen 
élő mozzanataira (Shaftesbury, Ruskin, stb. 
küzdelmei). így kezelve, ez a nehéz anyag is 
megkönnyíthető, az i f júság érdeklődése pedig 
a legnagyobb fokra felcsigázódik s ami fő: meg-
ért ik és megszeretik a tárgyat, mert az eleven 
tudássá válik bennük. 

Bocsánat, hogy i t t a módszernél a szokottnál 
hosszasabban időztem. De a legnehezén a kezdő 
kar társakat is át óhajtottam segíteni, azokat 
t. i., akik nagy buzgalommal, de talán még 
nem elegendő tapasztalattal fognak ezen any-
nyi ra fontos fejezet tanításához. 

Még egy szót az utópistákról. Tulajdonkép ez 
is a bevezetésbe tartozik, de már a modern gaz-
dasági irányok kialakulását vezeti be. Morus, 
Rousseau, St. Simon, Fourier (itt utalás Madách 
falanszter-jelenetére) és Louis Blanc társadalmi 
igazságkeresését, persze, csak vázlatosan, rövi-
den. markánsan, rávilágítva a bennük rejlő 
gyakor la t i képtelenségre, ami miat t éppen utó-
piák maradtak (itt egy kis humor sem árt); de 
viszont a r ra is, hogy ők termékenyítették meg 
a későbbi gondolkodókat. A fiatal lélek tanulja 
megbecsülni még tévedéseikben is a nagy idea-
listákat. B a j volna, ha egyszerűen leesepülnék 
őket. 

Ilyen előkészítés után lehet rá térn i a gya-
korlat i közg„zd sági irányokra. I t t vesszük 
segítségül a szemléltetést, a táblai vázlat for-
májában . A párhuzamot — megegyezéseket és 
eltéréseket vagy ellentéteket — így lehet a hall-
gatók tudatába belevésni. 

Első dolog az ú jkor i gazdasági élet fővoná-
sának — a középkori gazdasági patriarkalizmus-
sal szemben — az individualizmusnak, kidom-
borí tása (itt utalás a renaissanee s a realizmus 
egyéniségfelszabadító s a tekintélytiszteletet 
megrendítő hatására) , s annak hatása a vállal-
kozó szellem kifejlődésére (fölfedező utak, gyar-
matok keletkezése, stb.) 

Az újkor i politikai átalakulás pedig (központi 
hatalom, állandó hadsereg, imperializmus) 

1. a merkantilizmust fejleszti ki. A fényes 
udvar tar tás , a bonyolult állami közigazgatás, a 
zsoldos sereg s a háború sok pénzt kíván. Az 
adójövedelem nem elég. Papírpénz még nincs, 
tehát ércpénz kell. Az az ország hatalmas, amely-
nek sok az aranya (pl. Spanyolország, az ame-
rikai a rany révén — utalás Pe ru meghódítá-
sára). Ahol pedig a rany nincs, ott közvetve kell 
azt megszerezni a külföldről a külkereskedelem 
révén. Tehát a kivitelt kell fejleszteni. Ámde 
vasút, gőzhajó még nincs, az utak rosszak, a köz-
lekedés nehéz; tehát csak kis térfogatú, de nagy 
értékű cikkeket érdemes kivinni. Tehát fejlesz-
teni kell a műipart, hogy a külkereskedelmi 
mérleg aktiv legyen. Fejlesztik is, még pedig a 
mezőgazdaság rovására. Ezt a gazdasági i rányt 
Colbert képviseli. 

A francia kézműipar tényleg nagyot fejlődik; 
a francia ízlés és divat Európaszerte elterjed (a 

divatbabák szétküldése). Az akt iv kiviteli mér-
leg révén pénz tényleg özönlik be. Az ország 
mégis eladósodik s rohan a forradalom felé. 
Miért? Mert az állami kedvezéssel támogatott 
ipar és kereskedelem a népet a városba vonzza 
— megkezdődik a városba özönlés; a falu el-
néptelenedik és elszegényedik (utalás a forra-
dalom előzményeire) s nem termel eleget; fény-
űzési cikk van bőven, kenyér nincs. Hozzá a 
fényűzés s azzal a ledér élet otthon is el ter jed; 
a fényben dőzsölő nemesség a dolgozó népet 
lenézi — adva van a társadalmi elkeseredés 
minden föltétele. A merkantilizmus így segít 
eW.xészíteni a forradalmat. Mivel pedig a ki-
vitelre dolgozó nagyipar tőkebefektetést kíván, 
a merkantilizmus a kapitalizmusnak is útját 
egyengeti. % 

Más országokban is. Angliában megindul a 
gyarmatosító, imperialista politika s uralkodik 
mai napig és kifejlődik a kapitalizmus. Mária 
Terézia Ausztriában ipart fejleszt; nyersanyag-
szállító, tengerentúli gyarmata nincs, tehát Ma-
gyarországot teszi Ausztria gyarmatává (uta-
lás a történeti áttekintésre); innen hazánk gaz-
dasági s részben politikai függése Ausztriától 
egész a közelmúltig. Németországban a XVIII . 
században az apró fejedelmek még alattvalóikat 
is képesek rabszolgákul eladni, hogy a r anya t 
szerezzenek. A merkantilizmus tehát ma is sok-
szor végzetes mozgató ereje a gazdasági és poli-
t ikai életnek. 

A táblai vázlat i t t így alakul: Merkantilizmus 
— a XVII . századtól máig •— Colbert. Nemesérc 
— kivitel ú t ján . Műipar és külkereskedelem. 
Aktiv kiviteli mérleg. 

Eredniény: városbaözönlés, fényűzés, kenyér-
hiány; forradalom, kapitalizmus, imperializmus. 

2. A fiziokratizmus hirdetője a XVIII. szá-
zadban Quesnay és Turgot — visszahatás az a 
merkantilizmussal szemben. Az orvos Quesnay 
lá t ja annak ha tásá t a közegészségre; nem több 

^iparcikkre, hanem több kenyérre van szükség; 
a nemzeti gazdasági erő főforrása tehát nem a 
nemesérc, hanem a föld. Ennek feltétele azon-
ban a jobbágyföld felszabadítása; akkor — s itt 
tévesztette meg őket a rousseaui végletekbe 
menő individualista, s a voltairei amoralista 
felfogás — a józan önzés fogja létrehozni a 
földmívelés virágzását s ezzel az egész társa-
dalom jólétét. Állami támogatásra nincs szük-
ség; a gazdasági fejlődést r á kell bízni a gazda-
sági erők szabad játékára — „il fau t laisser-
passer, laisser-faire", (vagyis hagyni a dolgo-
kat a maguk út ján) . Ezt kívánták egyéb téren 
is, tehát a szabad ipart, szabad kereskedelmet. 
Ezzel voltakép ők készítették elő a francia for-
radalom nagy gazdasági vívmányát : a job-
bágyság felszabadítását s a közteherviselést 
(de tisztán termelési szempontból) s a közép-
kori patriarkális, kötött ( t r e n d s z e r r e l szem-
ben a modern szabad ipart, a védővámos rend-
szerrel szemben a szabad kereskedelmet. A tőke 
jelentőségét a termelésben először az indivi-
dualista Turgot fedezi föl, aki csatorna- s egyéb 
építtetései közben lá t ja , hogy pénz nélkül nem 
lehet boldogulni. Ez viszi r á a közteherviselés 
szükségének felismerésére is. Itt a táblai váz-
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lat : Fiziokratizmus — XVII I . század — Ques-
nay, Turgot. A föld — földmívelés; jobbágy-
ság felszabadítása, közteherviselés. A gazda-
sági élet rugója: az önzés. Laisser-faire — sza-
bad ipar, szabad kereskedelem. Eredmény: a 
forradalom gazdasági vívmányai s a gyengék 
kizsákmányoltatása. — Tőkeuralom. A lais-
ser-faire-rel kiszolgáltatta a gyöngét az erős-
nek s a mai tőkeuralmat készítette elő. 

A laisser-faire elve azonban legteljesebb dia-
dalra Angliában jut, mint 

3. gazdasági liberalizmus (szabad verseny), 
hol azt a XVII I . század végén Smith Ádám 
rendszere alapjává teszi; továbbfejlesztői: Ri-
cardo és Malthus. Ök is az önzést tekintik min-
den emberi erőkifejtés egyedüli s szerintük 
helyes rúgój^nak. Ellenségei az állami beavat-
kozásnak s a non-interference (be nem avatko-
zás) elvét vallják; t. i. a józan önzéstől vár ják 
a legnagyobb egyéni erőkifejtést, azzal a hala-
dást és jólétet. Smith szerint a dolgok érték-
mérője a munka, melybe az került; tehát a gaz-
dagság forrása a munka,1 a nemzeti gazdagság 
értékmérője pedig nem a nemesérc, nem is a 
föld, hanem a munkateljesítmény; ez az in-
dusztrialista felfogás. 

Ezzel a munkás a nemzeti haladás főtényező-
jévé válik. Természetes ezek után, hogy Smith 
is a szabad ipar és szabad kereskedelem híve. 

Ricardo utilitarista, vagyis mindent csak 
hasznossága szerint értékel; tehát az ember is 
csak annyiban értékes, amennyiben munkájá-
val a társadalomnak hasznot hajt. A munka 
pedig szintén árúcikk, melynek árfolyamát a 
kínálat és kereslet viszonya szabja meg; tehát 
a munkapiac eszméje nála merül fel először. 

Malthus népesedési elméletével vált híressé s 
a családi élet végzetes irányítójává. Szerinte a 
népesség mértani aránybanaz élelem terme-
lése számtani haladvány3 szerint szaporodik; 
vagyis beáll az az idő, mikor a föld ^ túlszapo-
rodott társadalmat nem bír ja eltartani, tehát a 
szaporodás szándékos korlátozása szükséges, 
vagyis az egyke. Holott Malthus egész számí-
tása tévedésen alapszik; sem a népesség mér-
tani, sem az élelem számtani arányban való sza-
porodása nem felel meg a valóságnak.4 

Vizsgáljuk itt is az eredményt. Nos, ez a libe-
rális rendszer Európa minden haladó államá-
ban s a tengeren túl is másfél évszázadig ural-
kodott s a természettudományi vívmányokra 
támaszkodva, létrehozta a XIX. század techni-
kai csodáit s raffinált civilizációját. 

Az önzésen s korlátlan szabad versenyen ala-
puló gazdasági élet anyagi téren csodákat mí-
velt, sőt a kultúra elterjedését is előbb nem ál-
modott mértékben tette lehetővé. De egyúttal 
vásárrá tette az életet, amelyben minden eladó 
(utalás Az Ember Tragédiája londoni jelene-
lére; szabadjára eresztette a féktelen egyéni 

1 I t t utalás Apáczai Csere János ugyanily felfogására, 
csakhogy már a XVII. században. 

2 1» = 1, 2* = 4, 3 ' = 9, 4® = 16, 5 ' = 25. 6 ' = 36 
• i. t . 

3 1 3, 5, 7, 9 e i. t . 
* Erre nézve lásd: Le Play — A mnnkásviszonyok 

reformja s Lambrechts — Világháború és ú j élet. 

; ösztönöket és szenvedélyeket; rászabadította az 
erőset a gyengére; a politika terén utat nyitott 
a korrupciónak; a tőke féktelen hatalmasko-
dása révén szülőanyja lett az alsó rétegek elke-
seredésének (utalás az ipari forradalom követ-
kezményeire) s ezzel a mai osztály harcnak-, 
valamint a pénzkoncentrációnak; az indusztria-
lizált államokat gyarmatszerzésre s imperialista 
politikára sarkalja (ebben megegyezik a mer-
kantilizmussal) s végeredményben a politikai 
és gazdasági szabadság megfojtására vezetett 
és a hatalmi verseny folytán felidézte a világ-
háborút s utána a társadalmi összeomlást. Vé-
gül az egyke révén magyar fajunk végzetes fo-
gyását. 

I t t a táblai vázlat: Liberalizmus — XVIII— 
XIX. század — Smith Ádám. Gazdasági szabad-
verseny, szabad ipar és kereskedelem. Non-
interference (be-nem-avatkozás). A gazdasági 
élet rugója: az önzés. Értékmérő: a munka — 
tehát indusztrializmus. A nemzeti gazdagság 
mértéke: a munkateljesítmény. A haladás fő-
tényezője: a munkás. Ricardo — utilitarista 
(hasznossági elv). A munka árúcikk — munka-
piac (kínálat, kereslet). Malthus — népesedési, 
elmélet —, népesség szaporodása — mértani ha-
ladvány, élelem szaporodása — számtani halad-
vány. Születések korlátozása. Eredmény: gaz-
dasági föllendülés, mechanikai haladás, raffi-
nált civilizáció. A tőke hatalma, tőke-koncen-
tráció, proletarizálódás, társadalmi válság, osz-
tályharc. Imperializmus — világháború. Erdély-
ben: elnémult harangok. Egyke. 

Áttekintettük ^ tisztán individualista rend-
szereket, s láttuk azok végzetes, nagy hibáit. 
Most azt kell keresnünk: van-e az általuk fel-
idézett bajokra orvosság1? Kik és miben keres-
ték azt? S mit várhatunk mi azoktól? 

A hazai tanügyi lapokból. 
A Nemzetnevelés f. évi 21. száma első helyen 

Prohászka Ottokár püspöknek a Kath. Tanító-
egyesületek Országos Szövetségének közgyűlé-
sén mondott szép beszédét közli. — Nemes Czike 
Gábor „Katholicizmus és iskola" cím alatt 
azokkal a tervekkel és elgondolásokkal foglal-
kozik, amelyek felé ma különös figyelemmel 
fordul a kath. tanítóság. — A harmadik cikk 
aktuális tanügyi kérdéseket tárgyal. 

A Tanítók Lapja f. évi 16. számában Tőrös 
Károly a tanítóképzésről, Kovács Gyula pedig" 
a gyermektípusok gyakorlati jelentőségéről ír t 
tanulmányt. 

A Jász-Nagykún-Szolnokvármegyei Népmű-
velés októberi számának a vezércikke a tan-
tervrevizió ügyével foglalkozik. — Netz Ferenc 
ebben a számban is folytatja a községi társa-
dalmi élet színvonalának emeléséről' szóló dol-
gozatát. 

Az Alföldi Népművelés f. havi számában 
Szappanos Mihály dr. a tanítónőknek az egész-
ségügyi munkában való szerepéről, Holly Ist-
ván pedig a népfőiskolai tanfolyamok munká-
járól ír t nagyobb cikket. 
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A Magyar Népművelés mult havi számának 
az első cikkében Bene La jos a vallásos neve-
lésről í r és ebben k i fe j t i , hogy a vallásos neve-
lésben valamennyi tan í tónak részt kell vennie, 
mert csak úgy é rhe tünk el igazi eredményeket, 
ha nemcsak beszéljük, nemcsak t an í t j uk 
a h i t tant , hanem a h i tünke t éljük. Mélyítsük a 
vallásos nevelést és ezzel együt t tö reked jünk 
arra , hogy minél többen értsék meg a vallásos 
nevelés követelményeit : éljék a hitet . — Nagy 
Sándor a falu vezetőinek harmonikus együt t -
működését k íván ja jó tollal megír t értekezé-
sében. 

A Népnevelési Közlöny f. évi 15—16 száma 
három kul turál is egyesület közgyűlésének le-
folyásáról számol be. 

A külföldi tanügyi lapokból. 
a) Angol lapokbóL 

Oktatás a politikában. 
Lassan-lassan, de mégis észrevehetővé válik, 

hogy főkép a nyuga t i á l lamokban fel ismerik, 
hogy a nemzet jövője az i f júságtól , ennélfogva 
az oktatástól és neveléstől függ. Pé ldá j á t lát-
juk ennek a most lefolyt angol választásoknál. 
A szocialista párt , m i n t tudjuk, nagy súlyt 
fektetet t a közoktatás fejlesztésére és a másik 
pá r t a választásoknál pár tpol i t ikai p rogramm-
jának szintén fő pon t j ává tette ezt. Mr. Baldwin 
í r j a a k iá l tványában a következőket: 

„A konzervat ív p á r t egyetértésben mind-
azokkal, kik az állam sorsá t szívükön viselik, 
tökéletes és teljesen nemzeti alapokon nyugvó 
nevelést óha j t az iskolákban. Azt hisszük, hogy 
a birodalom szilárdsága, a nép és az egyének 
boldogsága nagy mértékben függ a műveltség 
•l terjedtségétől . Ezek tuda tában a konzervat ív 
párt , kiváló pedagógusok segítségével egy tel-
jesen nemzeti szellemű oktatási programinot 
dolgozott ki, mely nemcsak az uralkodó rend 
«zer hibái t orvosolja, de lépést jelent, még pe-
dig jelentőset az ideális pedagógia megvalósí-
tása felé. A legfontosabb pon t j a i t e programm-
nak a következő három kiemelkedő, a lapvető 
axiómában fogla lha t juk össze: 

1. E g y gyermeket sem foszthasson meg szü-
leinek szegénysége a továbbtanulás lehetősé-
rétől. Éppen ezért a tandí jmentesek számát a 
középiskolában fel fog juk emelni. Több állami 
•sz töndí ja t létesítünk az egyetemeken a kö-
zépiskolákból jövő kiválóbb tanulók számára . 

2. Az iskolák anyagi helyzetét olyanná tesz-
•zük, hogy a befektetet t energia mindenüt t 
meghozza a maga gyümölcsét. Az osztályok 
létszámát redukál juk . A maximum elemi isko-
láinknál a városi körzettekben 40, falusi körze-
tekben legfel jebb 48 lehet. A pár t a fennálló 
tatézateket kibővíteni és a kor igényeihez al-
kalmazkodva modernné tenni óha j t ja . 

3. A tantestületnek megfelelően iskolázott-
nak és jól fizetettnek kell lennie, úgy, hogy 
megélhetése teljesen biztosított legyen. A helyi 
ha tóságokat kötelezni fog juk a megállapodások 
be ta r tásá ra . 

A kivitelben azután a következők szer int fo-
gunk e l j á rn i : 

1. Elegendő számú tandí jmentes és ösztön-
d í jas hellyel ellátott középiskolát á l l í tunk fel. 
Az elemi iskolákból a tanulók 11 éves koruktól 
kezdve nyernek i t t ok ta tás t 16, a tehetségesek 
18 éves korig. 

2. Alsófokú középiskolákat lé tesí tünk a ke-
vésbbé tehetségesek számára 16 éves korig. 

3. Ezekből azután a jobbak technikai isko-
lákba kerülnek, hova a felvételt megkönnyí t -
jük. 

4. Minthogy minden oktatás, aká r elemi, aká r 
középfokú, akár egyetemi, csak előkészít a tu-
domány művelésére, felnőttek részére tovább-
képző tanfolyamokat rendezünk. Ezekben min-
den osztály módot fog ta lá lni képességeinek to-
vábbfejlesztésére. 

5. Meg fogjuk akadályozni a képesítés nél-
küliek alkalmazását . A különböző okta tás i fo-
kozatokban megfelelő kvalifikációt k ívánunk és 
ezzel kapcsolatban a tan í tó i v izsgákat is meg-
szigorí t juk. Főként sú ly t fekte tünk i t t a taní -
tás technikájának e l sa j á t í t á sá ra és a felügyelet 
melletti próbaelőadásokra. 

6. Végül semmiféle okta tás i rendszer kielé-
gítő eredményre nem vezethet, ha nem j u t t a t j a 
a gyermekek mindegyikét megfelelő val lási is-
meretekhez. 

A konzervat ív p á r t meg van győződve felőle, 
hogy e kidolgozott közoktatási p rogramm, meg-
felelő a lapot találva, meghozza a maga, nem-
zetre oly fontos eredményeit ." 

Persze a többi pár tok hasonló programmal 
léptek fel. 

A l iberális pár t tíz évi közoktatási p rogram-
mot dolgozott ki. A régi épületeket ú j a k k a l he-
lyettesíti , az elemi iskolák osztályainak lét-
számát redukál ja , a vidék oktatási viszonyai t 
re formál ja , a taní tóság kvalif ikációját j av í t j a . 
Különös tekintet tel lesz az i f j ú munkásokra , l í j 
középiskolákat ál l í t tat fel stb., stb. El i smer i a 
pár t természetesen, hogy mindezen k ívánságok 
teljesítéséhez szükséges lesz a jó körülmények 
között élő, kielégítően fizetett taní tóság. 

A munkáspá r t k iá l tványának egyik részében 
hosszasan m u t a t j a ki, hogy mit tett a p á r t 
u ra lma a l a t t és felsorolja mindazon terveket , 
melyeket Travellyan beszédeiben hangozta to t t 
és részben meg is valósított . A végén kérdést 
intéz a választókhoz, hogy e fejlődés fo ly ta tá -
sát k ívánják-e , vagy minden megszűnjék. 

A világ belefáradt a bizonytalanságba és a 
gyűlölködés harcába. Szomjúhozza a ki-
próbált igazságokat és a szeretet uralmát 
Igazságot és szeretetet Krisztus kínál nekünk. 
Kövessük odaadással. ÍCwrnoch htrc*gprimd».) 
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fa) Francia lapokból. 

A fizikai földrajz és a geologia 
konkrét tanítása az iskola udvarán-

Eső alkalmával az iskola u d v a r á n á t fu tó 
víz közelfekvő és a lkalmas eszköz a fizikai föld-
r a j z b a és a geológiába való bevezetésre. Ezt az 
eszközt használta föl egy f r anc ia tanító isko-
l á j á n a k 400 m2 nagyságú lej tős udvarán. Az 
iskola udvara iszapos üledék, melyben helyen-
ként kavics és mészkő fordul elő. Az udvar t 
homok fedi, de oly módon, hogy a tanulók lá-
bukka l nem t u d j á k fölvágni s mégis elég puha 
ahhoz, hogy a r a j t a áthaladó, nem túlságosan 
erős folyású esővíz nyomokat hagy jon benne. 
A tetőről lefolyó esővíz az udvar emelkedettebb 
részére hull és folyásában kis völgyeket és 
medreket vág a lejtésnek megfelelően. A lejtés 
mér téke szerint tebarázdáló felszínt érdekes 
megvizsgálni. De ugyancsak tanulságos egy 
pa tak ócskának részletes tanulmányozása. A ki-
szá rad t medret szemlélve, a gyermekek láthat-
j ák a völgy á l landó szélesedését a forrástól a 
torkolatig. Megkeres te thet jük a gyermekekkel 
a völgy helyenkénti megszűkülésének okait (ka-
vics, agyag), a főágya t különböző szakaszokra 
oszthat juk, megmérethet jük a fel színkülönb-
ségeket és k iszámí t ta tha t juk a lejtést. Meg-
űgyel te thet jük a fővölgybe torkolló kisebb völ-
gyeket s azokat a hegyes szögeket, amelyeket 
a fővölggyel a lkotnak. Szemléltethetjük a ho-
moklerakódást a különböző helyeken és a ho-
mok eredetét. A víz m u n k á j á t a partokon. S 
vé f cre a gyermekek figyelmet fö lh ívha t juk a 
szomszédos völgyel-et elválasztó pla tókra s 
megmérethe t jük a völgy feneke és a szomszéd 
platók emelkedései közti egyenlőtlenséget, vala-
min t a völgy szélességét. Mikor pedig a pata-

"kocskában víz folyik, a gyermekek 1 özvetlenül 
l á t ha t j ák a ha t á sá t a víznek, amin t ez rohan, 
á r a d s elönti a mélyebb, m a j d sekélyebb völ-
gyeket , amint szigeteket alkot és hord el. Meg-
figyeltethetjük a víz folyásának gyorsasága és 
a lej tő nagysága közti viszonyt. Az eső meg-
szűnése után észleltethetjük az erős folyás ha-
tása i t . Egy-egy sziget eltűnt, homokjá t szét-
ho rd t a a víz. A régi ágakban ú j homoküledék 
képződött. A torkolatot ú j a b b homokrétegek 
fedik. Némely völgyben a víz eredeti medre 
megváltozott: az esővíz más u t a t követ az eső 
elállásakor, m i n t megeredésekor. Az udvarnak 
bebarázdált részét mint egészet is szemléltet-
h e t j ü k Ebben az esetben e lő t tünk van egy ho-
moküledékes s íkság, melyen a felszín lejtősö-
désének megfelelően különböző espsű folyók 
haladnak át. Némely helyen két 'folyó között 
kevésbbé barázdá l t plató te rü l el. Kijelöl tethet-
jük a folyókat összekötő csa torna helyét, szem-
léltethetjük a vízválasztót stb. A vízrajz u t án 
a ta la j szerkezetének vizsgála tára té rhe tünk 

át. Az udvaron eső alkalmával keletkező baráz-
dák megfigyeltetése által t ehá t a taní tó egy 
csomó földra jz i fogalmat v i lág í tha t meg. A 
szerzett tapasztalatok nagy segítséget nyúj -
tanak a község, illetve a vidék fizikai földrajzá-
nak megértéséhez. 

(R. Ducongé, Revue Pédagogique, 
1924 okt.) 

c) Német lapokból. 

A tehetséges tanulók iskoláinak 
fejlődése Poroszországban. 

Jelenleg 70 helyen vannak osztályok a tehet-
ségesek számára (Aufbauklassen) Poroszország-
ban. Harminché t helyen 3 osztály, huszonnégy 
helyen két osztály és kilenc belyen egy osztály. 
Ezeken kívül van még 9 városi és egy magán-
iskola (Aufbauschule) . Ezeknek az osztályoknak 
és iskoláknak fejlődése kedvezőnek mondható. 
Míg 1922-ben a legalsó osztályokba át lag 20 ta-
nuló jár t , 1923-ban már 24, ebben az évben pedig 
28. Ezek a számok sokat jelentenek, mivel a 
tehetségesek osztályai eddig csupán „előzetes 
szükségintézkedésként" szerepelnek, ami persze 
sok szülőt v isszatar t attól, hogy gyermekét 
ezekbe az osztályokba ad ja . Ebben az évben 
húsvétkor 2581 tanuló jelentkezett fölvétel e. 
Ezekből 1728-at, azaz 66%-ot vettek föl végle-

, gesen Próba időre 240-et (10%) vettek föl, 613-at 
' (24%) nem vettek föl. Nem lehet tehát mondani, 
j hogy nem válogat ják meg elegendő mértékben 
\ a tanulókat . Ez adatok elbírálásánál még fontos 

tekintetbe venni azt, hogy az eddigi tapas^r 
talatok szerint ál talában csak jobb tanulók 
jelentkeznek fölvételre, mer t a szülők ismerik 
azokat a speciális követelményeket, amelyeket 
a tehetségesek osztályainak tanulói számára föl-
állí tottak. A legalsó, tehát az U I I I . osztályok 
2249 tanulójából 1770 (80%) azelőtt népiskolába, 
316 (13%) a középfokú iskolák alsó tagozatába 
és 163 (7%) a középiskola felső tagozatába j á r t . 
A tehetségesek iskolája t ehá t lényeges rendel-
tetésének, annak, hogy a népiskola tehetsége-
sebb tanulóinak magasabb iskolai képzést ad-
jon, eddig megfelelt és az az állítás, hogy a 
középfokú iskolák gyenge tanulóival telik meg, 
teljesen a lapta lan . 

Az U I I I . osztályok 2249 tanulójából 603 (27%) 
: külső tanuló, akiket in ternátusokban vagy ma-

gánpenziókban kellett elhelyezni. A tanulók 
több mint J/s-a azonban az iskola helyén vagy 
ennek közvetlen közelében lakik, úgy, hogy a 
szülők nagy részének nem kell külön fizetnie 
gyermeke lakásáér t és el látásáért . Az osztá-
lyok oktatási eredményei teljesen megfelelnek 
a várakozásnak. 

(Allffemeine Deutsche Lehrerzeitung 
1924 okt. 24.) 

Zuölioet. Remete-Út 18. C S S f Ö i ' B f l Ö k S Z a f l c l t Ő r i u m í e f e f t ' Í érme ke lT részre. 
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H Í R E K . 
A kormányzó megnyitotta a debreceni 

gyermekklinikát. 
A debreceni Tisza Is tván- tudományegyetem 

a minap ava t t a fel orvosi fakul tásának egyik 
legfontosabb intézményét, a gyermekgyógyí tó 
kl inikát . E r re az ünnepre a kormányzó is le-
utazot t Debrecenbe. 

A gyermekgyógyí tó pavillon előtt díszes 
emelvény v á r t a a kormányzót. I t t Klebelsberg 
K u n ó gróf kultuszminiszter üdvözölte. 

— A mult év őszén — úgymond a minisz-
ter — a debreceni egyetem két első klini-
k á j á t ava t tuk fel. Azóta egy év telt el és 
most szorgos munka után ú j klinikát, gyer -
mekklinikát ava tunk . Az a bánásmód, mely-
ben a gyermeket részesíti az egész vi lág, 
fokmérője a nemzeti ku l tú rának . A magyar 
reménységnek szimbóluma a magyar gyer-
mek, az a magyar gyermek, akit sziil és sze-
ret a magyar anya, akit jellemessé nevel az 
oktatás és erőssé nevel és gyógyít a magyar 
orvos. 

— Az áldozatkészség ritka példája — vá-
laszolt a kormányzó — ez a szép intézmény, 
melynek felavatására ma összegyűltünk. A 
jövő reménysége, a magyar gyermeknek 
egészsége, oly nemzeti kincs, mely megér-
demli a legnagyobb áldozatokat is. 
Szavait lelkes éljenzés követte. 
Egynegyed 12 órakor ha j t a t o t t vissza az öreg 

kollégium megtekintésére. I t t a bejáratlépcső-
nél Degenfeld-Schomburg József gróf re formá-
tus egyházkerüle t i főgondnok fogadta és üd-
vözölte. A kormányzó az u d v a r közepén fel-
áll í tott emelvényre lépett, melyet a tanuló i f jú-
ság ve t t körül ós csengő hangon köszönte meg 
az i f j ú s á g üdvözletét. 

— Tanuljatok — úgymond — odaadással, 
legyetek tanáraitokhoz ragaszkodók és ve-
gyétek szentírásnak szavaikat. Az élet mind 
nehezebb lesz. Mind több embert kell eltar-
tania ennek a kis földnek és csak az megy 
előre, az boldogul, csak az tudja családját jó-
létben tartani, aki tud valamit. Mindegyikő-
tök örömmel és passzióval űzze a sportot, 
mert egészséges lélek csak egészséges testben 
lakozhatik. Remélem, hogy majd tizenöt-húsz 
év múlva, ha még élünk és felnőttök, benne-
tek oly generációt kap ez a nemzet, amelyre 
bátran bízhatjuk az ország jövőjét. 
Az i f j ú ság szűnni nem aka ró éljenzése köz-

ben szállott ismét kocsijára az ál lamfő és a vá-
rosházára ha j t a to t t , ahol negyvenkilenc kül-
döttség állott fel félkörben, hogy üdvözölje az 
ál lamfőt . 

A kormányzó a következően válaszolt a szá 
mos üdvözlő beszédre: 

— Messze vagyunk még — úgymond — a 
céltól, ahova el kell jutnunk, de Isten segít-
ségével el fogunk odáig jutni. Emberbaráti 
nemes intézmények létesítésének nem kedvez 
ma az ország társadalmának súlyos anyagi , 

helyzete. Annál örvendetesebb volt az egye-
tem gyermekgyógyító klinikájának felava-
tása ebben az országban, amelyet a sok csa-
pás mellett az egyes vidékeken elterjedt 
egyke-rendszer is sujt. 

— Hálával gondolok a városnak az egye-
tem létesítése körül tanúsított áldozatkészsé-
gére. Debrecen az állammal karöltve vetette 
meg az egyetem alapjait. Munka és újra csak 
teremtő munka az, amire az országnak szük-
sége van, egybekapcsolva takarékossággal és 
önmegtagadással. Ami pedig a hazafias szel-
lemet, a hazához való ragaszkodást illeti, en-
nek sehol az országban megfogyatkoznia nem 
szabad, de legkevésbbé itten, a tősgyökeres 
magyarság e városában. Eszmék és meggyő-
ződések küzdhetnek egymással a törvényes 
keretek között, de mindnyájunknak össze kell 
fogni a nemzeti eszme szolgálatában és a ha-
zafias gondolkodásban. 

— A nemzeti eszmétől hevített hazaszeretet 
egyúttal a legjobb biztosítéka annak, hogy az 
eszméknek és meggyőződéseknek ez a termé-
szetes és mondhatnám szükségszerű harca el 
ne fajuljon, a nemzet erejét el ne sorvassza. 
Ezt a hazaszeretetet elvárom Debrecen város 
lakosságától is és ebben a várakozásban me-
leg üdvözletüket hálásan köszönöm. 
A kormányzó szavait hosszantartó lelkes 

ováció fogad ta . 

Nagyatádi Szabó István meghalt. 
Nagyatádi Szabó I s t ván volt földmívelésügyi 

miniszter, a magya r poli t ikai és közgazdasági 
életnek ha ta lmas és legsűrűbben emlegete t t 
egyénisége, a magyar kisgazdák vezére, h i r te-
len t ámadt agyvérzés következtében november 
1-én elhúnyt . 

Nagyatádi Szabó I s tván pá lyafu tása va lóban 
példája annak , hogy hogyan lehet erős a k a r a t -
tal, szorgalommal és önmaga folytonos képzé-
sével egy embernek a legalacsonyabb sorból a 
legmagasabbra felküzdeni magát . Szabó I s t v á n 
1863-ban született , egyszerű kisgazda szülőktől. 
Az elemi iskola ha t osztályának elvégzése 
után keresztül élte a földmíves sors minden 
küzdelmes részletét. Volt arató, részes cséplő-
munkás, napszámos, fuvaros , erdei f amunkás , 
mívelt feles földeket, dolgozott robotban, együ t t 
az uradalmi cselédséggel. Szorgalmas és ke-
mény m u n k á j á v a l elérte azt, hogy kis b i r toká t 
tehermentesí tet te, sőt némileg gyarap í to t t a . 
Közben sokat tanul t és olvasott, úgy, hogy gaz-
datársai c sakhamar fel ismerték benne a veze-
tésre r á t e r m e t t embert . Községében egymás-
után választot ták meg különböző t isztségekre 
és Somogyban oly nagy népszerűségre te t t 
szert, hogy 1908-ban az általános képviselő-
választások során egyhangúlag választot ták 
meg a nagya t ád i kerület országgyűlési képvi-
selőjévé. Csakhamar népszerű lett a képviselő-
házban is és rövid idő múlva megalakí to t ta 
a kisgazdapártot , amely később m a g j a let t 
a mostani kormányzópár tnak . A miniszter i 
székbe ju tva , élete legfőbb céljául a föld-
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reform megalkotását tekintette és amikor 
ezt az alkotást sikerült neki tető alá hozni, 
akkor támadtak ellene a leghevesebben. E 
támadásoknak is nagy része van abban, 
hogy tragikusan és hirtelenül fejezte be mun-
kás életét. 

Az elhúnyt államférfiút f. hó 3-án temették 
el Erdőcsokonyán. Budapestről különvonat 
ment le Bethlen István gróf miniszterelnökkel, 
a kormány tagjaival és a politikai, valamint 
a gazdasági élet kiválóságaival. A templom-
ban felállított ravatalt elborította a koszorúk 
erdeje. A búcsúztató beszédet Ravasz László 
ref. püspök mondotta, aki jellemezte nagyatádi 
Szabó István tehetségét, fajszeretetét és becsü-
letességét. Ezután Huszár Károly a nemzet-
gyűlés elnöksége nevében mondott búcsúztató 
szavakat. Bethlen István gróf, miniszterelnök 
a kormányzó és a magyar kormány nevében 
beszélt, Mayer János pedig a kisgazdapárt 
megbízásából. A sírnál Kovács J . István buda-
pesti ref. teológiai igazgató, volt államtitkár 
imája után még igen sokan mondottak gyász-
beszédet. 

A fehérvári cisztercita gim názium. 
(November 9.-i 200 éves jubileumára.) 

Az az iskola, amelyiknek olyan tanárai vol-
tak, mint Virág Benedek, Ányos Pál és P r a y 
György, amelyiknek olyan tanítványai voltak, 
mint Vörösmarty Mihály, Wekerle Sándor stb., 
stb., megérdemli, hogy kétszázéves jubileuma 
alkalmából rászegeződjék az ország szeme. 

Az ő székesfehérvári gimnáziumuk (ez év 
szeptember 1-je óta reálgimnázium) voltaképen 
már öregebb kétszáz esztendőnél, mert hiszen 
valójában már 1688-ban is tanítottak a jezsuita 
atyák Székesfehérvárott, de rendes iskolaépüle-
tük nem volt. 

Később Mária Terézia az eltörölt jezsuita-
rend iskoláját a pálosoknak adományozta, akik 
1776 november 8-án nyitották meg az iskolát. 

A pálos-rend tősgyökeres magyar rend. Özséb 
esztergomi kanonok alapította a magyarországi 
rendet a XIII . században s nemsokára olyan 
hatalmas papi rend lett, hogy Magyarországon 
majd száz iskolája volt és e rendhez tartozott 
F rá t e r György bíboros, Széchényi Pál érsek. 
Ányos Pál, Virág Benedek és Verseghy Fe-
renc is. 

A pálosok idején vezették be Mária Terézia 
ú j tanítási rendjét: a Ratio Educationis-t, 
melynek alapján a gimnáziumnak öt osztálya 
és két bölcsészeti osztálya volt. 

A pálosok rendíthetetlen magyar emberek : 
voltak, hiszen két tanár még a németesítő ren- ; 
deletnek is ellentállt. II. József behozza a né- ; 
met nyelven való tanítást és amellett, hogy a ! 
tanulóknak kötelezővé teszi a templomba való j 
járást , eltörli az iskolai vallásos egyesülete-
ket. Ellenben minden tanulónak szabad lett 
bálba és színházba járnia. 

A valláserkölcsös és magyar érzésű pálos 

tanárok annyira ellentállnak ez intézkedések-
nek, hogy I I . József 1786-ban feloszlatja a pá-
los-rendet, a székesfehérvári gimnáziumot pe-
dig államosíttatja. 

A pálosok rendházából kaszárnya lett ós a 
jámbor szerzetesek áhítatos imádságos cellái-
ban mosdatlan szájú vasasnémetek szórtak 
szitkokat. 

A gimnáziumot be is akarták zárni, de ezt 
nagynehezen megmentik, csakhogy az iskola 
teljesen leromlik, mígnem 1813-ban a zircieké, 
vagyis a cisztercitáké lett. (A cisztercita-ren-
det, melyet Szent Benedek alapított Magyar-
országba a XII . században hozták be.) 

1813-ban azután ú j r a megnyitják a templo-
mot is (mely ma is áll a Nádor-utcán s mely-
ben igen szép freskók láthatók); a kaszárnyá-
ból ú j ra rendház lett s az iskolát is átalakítot-
ták 9000 f r t költségen; ez nagy pénz volt, hi-
szen régente az iskola egész fenntartása sem 
rúgott 9000 fr tnál nagyobb összegre; az iskola-
pénz 6 f r t volt, egy t aná r évi fizetése pedig 
300 frt. 

Egy tanuló könyvei 4—6 frtba kerültek. 
A tanítási nyelv a latin, később a német volt 

és csakis 1844-ben lett a magyar nyelv a taní-
tási nyelv. 

1850-ben lett az iskola nyolc osztályú főgim-
názium; a város kérelmére ugyanis a rend ma-
gára vállalta, hogy megnyit ja a VII. és VIII. 
osztályt is, vagyis a. filozófiai osztályokat; a 
VIII. osztályt azonban csak az 1852—53. isko-
lai évben nyit ják meg s 1853-ban 14 tanuló tett 
is érettségi vizsgát. 

A cisztercita-rend kitűnő tanárai azután az 
intézetet az ország első iskolái közé emelték. 
Az iskola 1875-ben új, modernül berendezett 
kétemeletes épületet kapott, mely a rendházzal 
szoros kapcsolatban áll. A rendház maga még 
a régi, zárdaszerűen egyszerű, de méltóságtel-
jes épület, melynek homlokzatát a Vörösmarty-, 
a Virág- és az Ányos-emléktábla díszíti. 

A gimnázium régi tanára i közül csak Bula 
Teofilt, Juhász Norbertet. Szvorényi Józsefet, 
Gerlach Benjámint, Va jda Ödönt, Vargha 
Damjánt és dr. Vas Bertalant említjük fel. 

Jelenlegi kitűnő tanár i kara is nagy iro-
dalmi munkásságot fej t ki, főleg pedig Mátray 
Rudolf igazgató, Marosi Arnold biológus, dr. 
Polgár Is tván archeológus, dr. Kapossy Endre 
műtörténész, Bölcskei Ödön történetíró, Laka-
tos Dénes történetíró munkálkodnak. 

(Pesti Hírlap.) V. J. 
• 

A jubileumi ünnep. 
November 9-én tartot ták meg a jubileumi 

ünnepet, amidőn fölavatták az iskola hős nö-
vendékenek emlékszobrát, melyen gróf Zichy 
János volt miniszter tar tot ta az emlékbeszédet. 
A Tedeumon dr. Werner Adolf zirci apát pon-
tifikált, az emlékünnepség ünnepi beszédet pe-
dig gróf Klebelsberg Kunó miniszter mon-
dotta, amely az ünnepség fénypontja volt. Aí 
ünnepi beszédet lapunk második oldalán kö-
zöljük. 
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Gárdonyi Géza emlékezete. 
A Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság meg-

festtette az író arcképét s azt f. évi október 
30-án délelőtt fél 11 órakor a régi képviselőház 
nagytermében tar tot t fényes ünnepség kereté-
ben leplezték le a hazai tanítóegyesületek, a 
pestkörnyéki és a fővárosi tanítóság közremű- j 
ködésével. A hatalmas termet zsúfolásig meg-
töltötte a közönség, melyet élénken tarkítot-
tak a magyar ruhában megjelenő leánycser-
kész-csapaok, nemkülönben a cserkészfiúk, to-
vábbá a különböző tanintézetek hallgatói és 
növendékei. 

A közönség soraiban ott láttuk a tanügyi vi-
lág vezető embereit. 

Az ünnepséget Havas István, a Gárdonyi 
Géza Irodalmi Társaság tiszteletbeli elnöke 
nyitotta meg a következő lendületes beszéddel: 

Mélyen tisztelt Közönség! Mélyen tisztelt Tár-
saság! Ma két esztendeje halt meg Gárdonyi 
Géza, az egri remete, a jelenkori Magyarország 
egyik legnagyobb írója. Hatalmas tehetségé-
nek, írói nevének melegzengésű varázsa rabul 
ej tet te a szívek millióit s ez a varázs az idők 
ár jáva l egyre nő s a halhatatlanság örök ú t ja . 
felé int. 

Gárdonyi Géza írói mivoltát a műveiben 
megnyilatkozó egyénisége és eszmevilága oly 
szerencsésen festi meg, hogy szinte szobor-
szerűen áll előttünk. Aki műveiben csak 
néhány órára is elmerült: nem felejti el soha. 
Egy rendkívül érzékeny, fogékony, finom lélek. 
Csodás műszerekkel vizsgálja az élet jelensé-
geit és a mindennapiság legszürkébb tömegé-
ből is eredeti alakokat, megkapó eseményeket 
tud kiragadni és tud ja az ő maga-látta, eleven 
megvilágításával szemléletessé, érdekessé tenni; 
tud minket magával vinni, tud hitet kelteni . 
bennünk. 

Honnan van és miben gyökerezik ez a leg- • 
magasabbrendű írói hatás? Tán tapasztalatai, 
meglátásai rendkívüli gazdaságában? Talán a 
bölcs nyugodtságban, mellyel vizsgálódik a 
tények rengetegében? Talán írói módszerében, 
mellyel témáit kibontja, megvilágítja s leg-
kisebb részleteiben is felfedi? Talán humorá-
ban, melynek meleg, de annyiszor játékos, köny- : 
nyed bájában füröszti meg kedves alakjait? i 
Talán képzeletének természetes elevenségében, ! 

, zamatos, tiszta nyelvében, mellyel az ősforrás ! 
közvetlenségét érezte t i? . . . Szó sincs róla, ha- i 
talmas kincsei ezek a teremtő zseninek, azok a 
nélkülözhetetlenségek ezek, melyek nélkül nincs 
írói siker. De Gárdonyiban volt még ezenfelül 
valami, egy nagy, isteni adomány, mely nélkül 
viszont nincs halhatatlanság, bármily gazdag 
írói készséggel is rendelkezzék valaki. 

Gárdonyi hitt a költészet mindenhatóságá-
ba n, felsőbbrendű isteni eredetében; oly ren-
dületlenül hitt benne, mint nagyjaink leg-
nagyobbja: Petőfi. Ez atudatos hit űzi Gár-
donyit kora ifjúságától kezdve az élet valódi 
megismerésére, amikor nem valamely redakció, 
vagy egymást támogató klikk szűk kereteiben 
törekszik elhelyezkedni és boldogulni, hanem 

elmegy vándordiáknak, elmegy tanítónak, beáll 
egy kis városba a maga-összehozta, szerény 
vállalkozás vezetőjének; de elmegy a nagy-
városba is, és rövid időre a redakció műhelyé-
ben is tanulmányozza az életet; küzd, harcol, 
nyomorog, hogy százszor szent álmai annál 
fényesebben juttassák el őt férfikora deléhez, 
amikor remeteként elmenekül az ő kedves i f jú-
kori városába, hogy elvonulva, ihletett magá-
nyában megteremthesse mindazt, amiről leg-
forróbb hitével álmodott, amikor az élet leg-
tisztább céljait kutatta. 

íme, Gárdonyi Géza nagyságának magyará-
zata, halhatatlanságának legfélreérthetetlenebb 
ismérve! Magányában, megtalálva a művészet 
legelrejtettebb titkait, megengedtetett neki bi-
zonyára, az istenek kiválasztott kegyencének, 
hogy az élet valódi céljait legalább is meg-
sejtse. így jutot t fel a Parnasszusra, verítéktől 
gyöngyöző fáradt testtel, de örökösen megif jul t 
szellemmel. 

Neve a magyar géniusz gazdagodását jelenti. 
Kincs idehaza, zászló, melyre esküdni lehet; 
óriás érv kifelé azok ellen, akik a magyarság 
erejét, teremtő hatalmát ma oly vakmerően 
tagadni merik. 

Mélyen tisztelt Közönség! 
Egy kis társaság hívta meg önöket, mely ma 

teszi úgyszólván első nyilvános lépését. Tagja i 
egykori kollégájuk halhatatlan nevét tűzték ki 
lobogójukra, s ha nagyságban csak hódolatos 
bámulói, de azért nem hivalkodó, üresszívű kö-
vetői a nagy Mesternek; a hitben azonban, mely 
a nemzeti költészet mindenekfelettiségére, nem-
zeti nagyságunk teljes feltámadására vonat-
kozik: törhetetlen, vele egyenlő akaratú hívei 
óhajtanak lenni. Egyesülésünk azoknak a ma-
gyar tanítóknak a tömörülése, akik az élet va-
lódi célját a toll erejével akarják szolgálni. 
Mesterünk kijelölte a követendő utat, s ha mint 
szerény epigonok is fogunk csak helyt állani 
az ő szent nyomdokain, magyarságunk dönt-
hetetlen, megváltó templomához egy-két tég-
lával okvetetlenül hozzájárulunk. Ügy segítsen 
minket ebben az Isten! 

Ezzel nyitom meg Társaságunknak a Gár-
donyi Géza emlékére rendezett nagygyűlését, és 
üdvözlöm a közélet, az irodalom ama érdemes 
egyéniségeit, akik megjelenésükkel, vagy kép-
viseletükkel a gyűlés ünnepi fényét emelik. 

Lelkes taps után a polgári iskolai tanárképző 
főiskola énekkara elénekelte Bartai Ede Nem-
zeti ima című dalszerzeményét. Ezután Simon 
Lajos, a Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság 
elnöke tartotta meg nagyszabású emlékbeszé-
dét. Beszédében vázolta Gárdonyi nagy iro-
dalmi jelentőségét és mint a magyar tanítóság 
legnagyobbját ünnepelte. A nagy tetszéssel fo-
gadott beszéd után Móra István olvasta fel 
Gárdonyi emlékezete című szép költeményét. 
Az arcképleleplező beszédet Rákos Is tván 
mondotta, melyben fogadalmat tett, hogy a 
magyar tanítóság ezután is Gárdonyi szelle-
mében fog munkálkodni. Ezután ismét a pol-
gáriiskolai tanárképző főiskola hallgatói éne-
keltek, gyönyörűen adván elő Lavotta János— 
Csokonai „A reményhez" című énekszámát. 
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Babos Éviké gyermekművésznő Havas I s tván-
nak A költőt fogadják az egri csillagok c ímű 
pompás költeményét adta elő. Végül Ekamp 
Nándor olvasott fel részleteket Gárdonyi mű-
veiből. Az ünnepség a Hiszekegy eléneklésével 
záródott . 

Az ünnepség u t á n az ország minden részé-
ből összesereglett taní tók és tanárok banket te t 
t a r to t tak a Bandi-féle ét teremben. I t t a Gár-
donyi Géza I roda lmi Társaságra Mosdóssy 
I m r e min. tanácsos, szék. főv. tanfe lügyelő 
emelte poharát, melyre Simon Lajos , a tá rsa-
ság elnöke válaszolt. Köszöntőt mondtak még 
Havas István, Móra Is tván, Bagdy I s tván , 
Dobó Sándor, Jósvay Gábor, Burits János, Rá-
kos I s tván és még mások. Kőszeghy I s tván t ré-
fás versét olvasta fel, Murgács K á l m á n és 
Vargha Lajos énekekkel gyönyörködtet ték a 
t á r sa ság tagja i t . 

Körösi Henrik-alap. 
A tanítóság szűnni nem akaró nemes áldozat-

készsége ismét jelentékeny összeggel gya rap í -
to t ta a lapunkat . Há la Győző rk . tanító, l apunk 
felelős szerkesztőjének gyönyörű, szép levél kí-
séretében küldi adományát , amelyből a t an í tó i 
nemes jellem domborodik ki. Az elmúlt napok-
ban a következő adományokat vet tük. 
55. Birinyi Józ6ef tanító, Baja 8000 K 
56. Községi kisdedóvó, Szombathely 100.000 „ 
57. Zeilinger Edit főv. óvónő, Budapest 25.000 „ 
58. Erős Láfzló ktaní tó, Kemeneshőgyész . . 5000 „ 
59. Hála Győző rk. tanító, Tállya 60.000 „ 
60. Hübner József áll. tanító, Kunszentmik-

lós, u. p. Bodajkpuszta, írói tiszteletdíja 40.000 „ 
Legutóbbi kimutatásunk 2,000.000 „ 

összesen befolyt 2,238.000 K 
azaz Kettőmillió kettöszázharmincnyolcezer korona. 

A Néptanítók Lapjáért. 
— Adományok a Néptanítók Lapja előállítási 

költségeire: Weisz József Felsőgalla 8000 K . 

— Olasz köszönet a kultuszminiszternek. Du-
rini gróf olasz követ felkereste a kul tuszmi-
nisztert, hogy tolmácsolja Mussolini olasz mi-
niszterelnök köszönetét abból az alkalomból, 
hogy a közoktatásügyi miniszter a pécsi egye-
temen az olasz nyelvnek és i rodalomnak ren-
des tanszéket á l l í tot t fel. Az olasz követ á l ta l 
á tadot t ' rendkívül meleghangú köszönő i r a t 
szerint az olasz kormány e tényben ú j abb jelét 
l á t j a annak a rokonérzésnek, amellyel Magya r -
ország az olasz művelődés i r án t viseltetik. 

— A reformáció emlékünnepe. A reformáció 
emléknapjá t ez idén is áhí ta tos lélekkel ülték 
meg a magya r protestánsok. A fővárosi temp-
lomokban ünnep i istentiszteleteket t a r to t t ak , 
amelyeken a hívek igen nagy számban jelen-
tek meg. A templomok nem is tud ták befo-
gadni valamennyiüket , úgy, hogy mindenüt t 
több százan v á r t a k arra , hogy az istentisztelet 
végeztével jussanak be a templomba. A Beth-
len Gábor-szövetség meghívására va lamenny i 

protestáns egyház együt tes emlékünnepet tar-
tott a régi képviselőházban, ahol Kapy Béla 
evangélikus püspök mondot t ünnepi beszédet. 

— Dulovits Árpád — Hőgyész díszpolgára-
Hőgyész tolnavármegyei nagyközség képviselő-
testülete Dulovits Árpád miniszteri tanácsost, 
az ot tani ál lami polgári iskola megszervezéséért 
díszpolgárrá választotta. Az erről szóló művészi 
kivitelű oklevelet f. hó 9-én adták á t impozáns 
ünnepség keretében. 

A kultuszminisztériumból jelen voltak Vaj-
diriger Gyula dr. min. tanácsos. Nagy Zsigmond 
dr. miniszteri osztálytanácsos, Sztankó Béla 
közp. sz. ber. áll. tanítóképző-int. igazgató, Ke-
leti Gyula dr. közp. sz. ber. kir. tanfelügyelő, 
Boncz Fe renc min. t i tká r , Kammermayer Osz-
kár dr. min. s. t i tkár , Mattanovich Árpádnéközp . 
sz. ber. polg. isk. tanárnő, Neproszell K á r o l y min. 
számv. tanácsos és neje . Völgyi László közp. 
sz. ber. polg. isk. igazgató és Berwadszky Kál-
mán, a Néptanítók L a p j a s. szerkesztője. Az orsz. 
polg. iskolai tanáregyesülete t Reötliy Vladimír 
elnök. Síklaki I s tván főti tkár-szerkesztő és Ko-
vács Gyula polg. isk. igazgató képviselte. 

A nagyvendéglő v i rágokkal gazdagon díszí-
tet t termében folyt le a községi képviselőtestület 
díszgyűlése, amelyet Nagy Barna főszolgabíró 
nyitot t meg. Utána Grélinger József főjegyző 
azt a képviselőtestületi jegyzőkönyvet olvasta 
fel, amely Dulovits Árpád érdemeiről és dísz-
polgárrá való megválasztásáról szól, ma jd pe-
dig a község b í rá ja n y ú j t o t t a át az ünnepeltnek 
a pompás kiállí tású és igen szépen megszövege-
zett díszoklevelet. Baumgartner József dr. ügy-
véd ünnepi beszéd keretében mél ta t ta a község 
első díszpolgárának érdemeit, amelyre Dulovits 
Árpád miniszteri tanácsos mély elgondolású, 
közvetlen hatású beszéddel válaszolt. Köszönetet 
mondott a szép ki tünte tésér t s a högyészi ú j 
ál lami polgári iskola és kisdedóvó-intézet fel-
ál l í tásának tényére hivatkozva, igaz hálával em-
lékezett meg gróf Klebelsberg K u n ó vallás- és 
közoktatásügyi miniszter megértő jóindulatáról, 
nagy koncepciójú, céltudatos terveiről, szervező 
rendelkezéseiről, melyek nélkül lehetetlen lett 
volna s iker t érni el. Szólott gróf Apponyi Géza 
és neje segítő támogatásáról s a r ró l a lelkes 
i rányí tó munkáról, amelyet Imre Sándor dr., 
Sehwőder Ervin dr., Pogány F r igyes dr. állam-
t i tkárok és Szűcs I s t v á n dr. miniszteri tanácsos, 
a polg. iskola és óvóda működésének biztosítása 
érdekében kife j te t tek. Elismerést mondott az 
elöl járóságnak és a képviselőtestületnek is a 
kul turá l is érdekek áldozatos felkarolásáért és 
végül tiszt viselőtársainak odaadó, értékes mun-
ká jukér t . Megemlítette végül, hogy ő, mint Sze-
pesség szülöttje, az ország megcsonkítása foly-
tán illetőségét vesztette s hogy Hőgyész nagy-
község közönsége ado t t ú j illetőséget neki a 
bizalom, szeretet és ragaszkodás oly megnyilvá-
nulásával kapcsolatban, melyet feledni nem fog 
soha. Hőgyész község jó és balsorsában osztály-
részes aka r lenni, m i n t annak h ű polgára. A 
beszédet követő ha t a lmas éljenzés elhangzása 
u tán Keleti Gyula dr . közp. sz. ber. kir . tanfe l -
ügyelő tolmácsolta német nyelven a min. taná-
csos szavait . 
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Dulovits Árpád érdemeit kiemelő beszédeket 
mondottak még Beöthy Vladimír polg. iskolai 
szakfelügyelő, a Polgári Iskolai Tanárok Orsz. 
Egyesületének elnöke, Sztankó tíéla közp. sz. ber. 
áll. tanitóképző-int. igazgató, Hanel József hő-
gyészi és Kovács Gyula pesterzsébeti áll. polg. 
isk. igazgatók, ma jd utóbb Síklaki I s tván. 

A díszgyűlés után 100 ter í tékű bankett volt. 
Délután az áll. polgári iskola szép, egyemeletes 
épületét tekintet ték meg. Es te műkedvelői elő-
adás t t a r to t tak , u tána pedig táncmulatságot . 

— Igazgatótanítói címadományozás. Páyer 
Ferenc kassai ált. püspöki lielynök (Sátora l ja-
újhely) Braun Ágoston hercekút i és Schmied 
Gyula sárospataki róm. kath . taní tóknak, tan-
ügyi és tá rsada lmi téren szerzett érdemeik el 
ismeréseül az igazgatói címet adományozta. 
Braun Ágoston október hó 25-én töltötte bo 
kántor taní tó i működésének 25. esztendejét. 

— A Jókai-ünnep előkészítése. November 11-én 
Rákosi Jenő meghívására megjelent az Otthon-
kör nagytermében a m a g y a r közélet számos 
vezetője, hogy megbeszélje a februárban meg-
induló centennáris Jókai-ünnepeknek egységes 
országos ünnepséggé való kiépítését. Az érte-
kezleten képviselve voltak az ország kormány-
szervei éppúgy, mint a politikai, társadalmi, iro-
dalmi, művészi, tudományos és iskolai élet i rá-
nyító fórumai . Az értekezletet Rákcsi Jenő gyö-
nyörű beszéddel nyi tot ta meg. Lelkes tapssal 
fogadot t beszéde után Rákosi Jenő azt javasol ta , 
hogy az értekezlet jelenlevő t ag ja i a laku l janak 
nagy bizottsággá, ez küldjön ki a kebeléből egy 
közös végreha j tó t és sajtóbizottságot, amelynek 
elnökségét és t ag ja i t illetően mind já r t j avas -
latot is tett, amelyet a nagybizot tság el is foga-
dott. A mintegy 120 tagból álló végrehaj tó és 
sajtóbizottság, amelynek a kultuszminiszté-
riumból t a g j a i : Kertész K. Róbert ál-
lamti tkár , Czakó Elemér dr. á l lamti tkár , Kup-
csay Fel ic ián dr. miniszteri tanácsos, Ma-
gyary Zoltán dr. miniszteri osztálytanácsos és 
Körösi Henrik, a Néptanítók Lap ja felelős szer-
kesztője. A végrehaj tó- és saj tóbizot tság dísz-
elnökének Bethlen Is tván gróf miniszterelnököt 
és Csernoch J ános bíboros-hercegprímást, tisz-
teleti elnöknek Apponyi Alber t grófot, Berze-
viczy Albertet és Klebelsberg Kunó gróf kul-
tuszminisztert kérik fel. Az ügyvezető elnök-
séget a nagybizot tság felkérésére Rákosi J e n ő 
vállalta. A vég ieha j tó bizottságot egyébként 
az akadályozta tásuk miat t távollevő meghívot-
takkal, a még jelentkezőkkel, úgyszintén Rosen-
berg Augusz ta k ívánságára hölgytagokkal is 
kiegészítik. A bizottság jegyzői teendőit 14 tag-
ból álló jegyzői kar fogja ellátni. Ebből a n a g y 
végreha j tó bizottságból a lapí tandó szűkebb bi-
zottság dolgozza ki az ünnepség részleteit, m in t 
amilyenek a ma is rendezetlen Jókai-múzeum 
kérdése, amely a Petőfi-ház m in t á j á r a volna 
megoldandó, ez foglalkozna a Jókai-síremlékkel 
s ez lépne érintkezésbe a kiadókkal egy ú j Jókai-
kiadás rendezése érdekében s ez fogja el látni a 
Jókai-centennár iummal kapcsolatos összes teen-
dőket. 

— Ráskó László kir. tanfelügyelő'jubileuma. 
Megható és bensőséges ünneplésben részesítet-

ték a pes tvármegyei kir . tanfelügyelőség tiszt-
viselői Ráskó Lászlót, aki f. hó 8-an töltötte be 
t anügy i működésének 30. évét. Padányi Andor, 
Pest vármegye vezető kir. tanfelügyelője tol-
mácsolta a jubiláns előtt a t isztviselőtársak jó-
kívánata i t , méltatva azokat az érdemeket , ame-
lyeket ő, mint a kötelességtudás, a hivatásszere-
tet és a munka embere szerzett. 

A nagyha tású beszéd elhangzása u t á n Kehren 
Károly , az újpest i t anke iü le t vezető királyi tan-
felügyelője üdvözölte Ráskót, aki éveken át 
hűséges munkatársa volt Arad vármegyében s 
akinek működéséből csakis a legmelegebb elisr 
merés h a n g j á n szólhat. Pes t vá rmegye tanító-
sága nevében Makkay J ános pesterzsébeti igaz-
gató köszöntötte az ünnepeltet és fejezte lei 
előtte a tanító ka r t á r sak tiszteletét, nagyra-
becsülését és szeietetét . Ráskó László kir. tan-
felügyelő meghatva köszönte meg a jókívánsá-
gokat. A h iva ta l tá rsak és barátok közül is igen 
sokan üdvözölték a jubi lánst , aki t a kir. tan-
felügyelői hivatal hö lgy tag ja i gyönyörű virág-
csokorral leptek meg. 

Egyesületi elet. 
A krasznojarszki „Hadifogoly 

Magyar Tanítók Egyesületiének 
ismertetése. 

Közli: Siessel Ernő ny. ezredes. 
A katonaságot mind ig úgy tekinte t tem, mint 

népnevelőt, amelynek nemcsak a szigorúan 
vett ka tonás kiképzés a feladata, hanem a 
riép fiainak főleg hazafias szellemű továbbkép-
zésére is kell törekednie. T a k n ezen meggyő-
ződésem folyománya lehetett, hogy m á r a nagy 
háború előtti békeévekben többre becsültem,, 
t ámoga t t am és ju ta lmaz tam azokat, kik a le-
génységnél, pl. a m a g y a r nyelv, í r á s és olva-
sás okta tásában eredményeket ér tek el, mint 
akik a nem komoly célt szolgáló, csak szemre» 
tetszetős muta tványok betaní tásánál remekel-
tek. 

Különös figyelemmel kísértem a taní tók mű-
ködését felnőtt emberekkel szemben, a lkalmat 
nyú j tva nekik a szigorú katenai kötelék kere-
tén belül hivatásuk gyakoi lására . Az ez alkal-
makkor te t t tapasz ta la ta im nálam megelége-
désre ta lá l tak, mely viszont a taní tókkal szem-
ben rokonszenvi érzést váltott ki. Ennek volt 
a természetes következménye, hogy a ben-
nem re j lő jóindulatot magammal v ive a szo-
morú fogságba, kezdettói fogva megértéssel, 
jóakara t t a l és tőlem telhető támogatássa l kí-
sértem a velem együ t t szenvedő taní tók mű-
ködését. Működésüknek eredményét í rásban 
még a fogság alat t Egyed Géza zászlós tanító 
állí totta össze, mely visszahagyott í r á s t egyéb 
feljegyzéseimmel együ t t folyó év augusztus 
havában sikerült megkapnom. 

Kedves kötelességet vélek tel jesí teni , hogy 
ezen a d a t alapján, h a b á r elkésve is, a Kraszno-
ja rszkban hadi fogságban volt tanítók működé-
sével kivonatosan a nyilvánosságot is megis-
mertessem. 
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A krasznojarszki fogolytáborban összponto-
sított legénységi állománybeli tanítók már 1914 
őszén a közös pálya összekapcsoló érzésétől ve-
zetve, egy bajtársi körbe tömörültek. 

Amint az intelligens legénység külön elhe-
lyezést nyert, a „tanítói szoba" volt a bajtársi, 
kollegiális és barát i szeretet meleg tűzhelye, 
mert annak lakói a közös sors elviselésében 
valóságos testvéri életet éltek. Példát szolgál-
tattak arra, hogy a fogság nehéz keresztjét 
több váll együtt könnyebben hordozza, s ezen 
tény nem volt hatástalan a legénységnél, mert 
ott is egymást támogató csoportokba ölelkez-
tek össze a szenvedő lelkek. 

A kartársi érzéstől összeforrott tanítóság pe-
dig testületileg fogott a munkához, hogy a 
mostoha körülményeket elviselhetővé tegye. 
Orosz újságok nyomán magyar lapot szerkesz-
tettek. Álegható volt a képe a tanítói szobá-
nak, midőn idősebb póttartalékos tanítók a 
priccsen görnyedve egész nap táviratot másol-
tak, hogy néhány kopekkel nyomorgó helyze-
tükön enyhítsenek. Egyesek idegenajkú tisz-
tek magyarnyelvi oktatásával foglalkoztak, s 
-az ezért kapott díjazást közösen használták fel. 
Mikor így a megélhetés tűrhetőbbé vált, azon-
nal a közérdek szolgálatába léptek. Dalkört 
szerveztek és egyúttal az istentiszteleteken a 
hitélet erősítését is szolgálták. 

Midőn 1915. év őszén számos tiszt-tani tó is 
érkezett a táborba, azok azonnal pályatársaik-
hoz csatlakoztak és csakhamar felmerült a szer-
vezett tömörülés eszméje. Ennek megvalósítá-
sá ra Egyed Géza zászlós-tanító felhívást adott 
ki. Ezen felhívás alapján egybegyűltek (40 tiszt, 
36 póttartalékos és önkéntes' tanító) 1915 de-
cemberben megalakították a „Hadi fogoly Ma-
gyar Tanítók Egyesület"-ét. 

Az egyesület célul tűzte ki a kartársi érzés 
ápolását, a pályaszeretet ébrentartását, a to-
vábbképzést és a hadifogoly magyar legénység 
szellemi felkarolását. Szervezkedését alapsza-
bályokra fektette, s a testületi élet irányítását 
tisztikarra és választmányra bízta. Az első 
tisztikar volt: Hammer Ferenc pótt. tanító el-
nök, Inczédy László hadnagy-tanító társelnök, 
Egyed Géza zászlós-tanító ti tkár, Harmat Sán-
dor zászlós-tanító jegyző és Vághy Gyula ta-
nító pénztáros. Ezenkívül négytagú választ-
mány. 

Az egyesület eleinte hetenként tartott össze-
jövetelt, melyen felolvasások, szabadelőadások 
hangzottak el és vitatételeket beszéltek meg. 
Ezzel egyidejűleg megkezdődött a külső műkö-
dés is: a legénységi tanfolyamok megnyitása. 
Az egyesület hétről-hétre fejlődött, tagjai sza-
porodtak, úgy, hogy annak száma 1918 február-
ban már 89 tiszt, 15 önkéntes és 43 póttartalé-
kos tanító volt. Csak 13 tanító nem lépett be 
az egyesületbe, de helyettük volt néhány tanár 
és 29 más pártoló tag. 

Az eervesület működését orosz rendelkezések 
zavarták időnként. Így 1916 tavaszán a legény-
ségi állománybeli tanítókat a földkunyhókba 
helyezték át, piajd 1916 július végén a tiszti-
körletet elválasztották a legénységétől, s így az 

egyesület kettévált. A tiszti tanítók ú j ra szer-
vezték az egyesületet s annak működése to-
vább folytatódott, míg a legénységi állomány-
belieknél egy „Intézőbizottság" vezette tovább 
a testületi életet, de azután is tagjai marad-
tak az egyesületnek, mely őket rendszeresen 
tájékoztatta a gyűlésekről stb. Zavarólag ha-
tott egyidőben, hogy az oroszok a magyar-
nyelvű előadások tartását betiltották; a legény-
ségi állományú tanítókat pedig kétszer fenye-
gette az a veszedelem, hogy állandó munkára 
küldik ki, de mindkét ízben sikerült az oroszo-
kat ezen szándékról lebeszélni. 

Az alapszabály szerint három hónaponként 
ú j tisztikart választottak, miért is a ve-
zetőségben gyakran voltak személyi változások, 
később pedig a megoszlott, de számban szapo-
rodott testületnél négy választmányi tag he-
lyett tizenkettő lett. Ezen rövid cikk keretén 
belül nem lehetséges mindazok neveit felso-
rolni, kik ezen egyesületen belül az ügy érde-
kében közreműködtek, miért is csak vázlato-
san sorolom fel a tevékenységek minéműsé-
gét. 

Az összejöveteleken tapasztaltabb tanítók, s 
az egyesület tanár-tagjai és más vendégszerep-
lők szabad előadásokat és felolvasásokat tar-
tottak, vitatételeket fejtegettek. így az általá-
nos pedagógia köréből, módszertani kérdések-
ről, előadások a társadalmi tevékenység köré-
ből stb. 

A tanítóegyesület tagjai számára tovább-
képző-tanfolyamokat állított fel, hol részben 
sorozatos, részben időleges előadásokat tar tot-
tak. A tanfolyamokat nemcsak az egyesületi 
rendes és pártoló tagok látogatták, hanem a 
tisztikar jórésze is nagy érdeklődéssel hallgatta 
a lélekfejlesztő előadásokat. 

Az irodalmi munkásságra hajlammal bírók-
nak mód adandó, a „Szépirodalmi Bizottság" 
pályázatokat hirdetett, bírált és díjakat osztott 
ki. Pályatételek voltak: 1. A harctér és fogság 
nehéz, de szép epizódjainak feldolgozása pró-
zában vagy versben. 2. A magyar nyelv mód-
szeres tanítása és a nemzeti érzés kifejlesztése 
idegenajkú iskolában. 3. A népnevelés a haza 
védelmének szolgálatában. 

A hazafias érzés ápolása és ébrentartása cél-
jából nyilvános díszgyűléseket tartottak. Így 
március 15. napjának megünneplése; az egye-
sület első-, majd másodéves fennállásának év-
fordulója; az analfabétak díszvizsgája stb. 
Ezen díszgyűléseken alkalmi beszédek, szavala-
tok, ének és zene emelték az ünnepély fényét. 

A magyar legénység oktatására ismételten 
analfabéta-tanfolyamokat állítottak fel. Az ok-
tatás több csoportban volt, több oktatóval. A tan-
folyam végén díszvizsga volt, melynek befejezté-
vel a tanulókat bizonyítvánnyal látták el és juta-
lomban részesítették. Az analfabéták oktatásá-
val egyidejűleg közismereti előadásokat is tar-
tottak, melyen a legénység nagyrésze részt-
vett. 

Az „Amerikai Keresztény I f j ak" kiküldöttje 
által szervezett magyar legényeégi iskolákban 
több szakcsoportot állítottak fel. 1. Közisme 
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reti osztály. 2. Iparkereskedelmi tanfolyam. 
3. Gazdasági osztály. 4. Nyelvi osztály. Külön-
féle tanfolyamokat szerveztek, így: analfabéta, 
magyar nyelvtan, számtan, német nyelv, épí-
tészet stb. Amíg a tisztiszolgákat el nem vették 
a tisztektől, ezek részére is a bekerített tiszti-
táboron belül hasonló tanfolyamokat tartottak. 

Az 1917 tavaszán megalakult „Legénységi Mű-
kedvelő Színtársulatánál a tanítóság szintén 
tevékeny munkásságot fejtett ki. Az előadott 
darabokban a szereplők fele a tanítók közül ke-
rült ki, hol az illetők a legjobb elismerést érde-
melték ki. 

A tanítóegyesület 1917 elején a szórványosan 
érkezett magyar könyvekből könyvtárt szerve-
zett, azokat kezelte és használható állapotban 
tartotta. Ezen könyvtár volt a lapja a későbbi 
„Tiszti Magyar Könyvtár"-nak. 

Az önkéntes és póttartalékos tanítók, hogy 
nehéz anyagi helyzetükön önerőből enyhítse-
nek, másnemű munkától sem riadtak vissza. í g y 
1916-ban márc. 15-ére jelvényt készítettek, majd 
német és bolgár jelvényeket is. Ezek jövedel-
mét közcélra fordították. „Táviratok" címmel 
1915 márciusban megindult a Tanítók Lapja. 
Sok nehézséggel kellett küzdenie. Az orosz la-
pok vásárlása, a sokszorosításhoz szükséges til-
tott anyag beszerzése, a munkának rejtett ke-
resztülvitele mind-mind sok időt, fortélyt és elő-
vigyázatosságot követelt. És mégis sikerült. 
1916-ban a Tanítók Lapja egyesült a „Lapfordí-
tások" konkurrens-lappal és továbbra ez utóbbi 
cím alatt jelent meg. Egyes lappéldány ára fo-
kozatosan emelkedett 4 kopekáról 25 kopekára. 

Az egyesület pártoló-tagja volt Gyóni Géza 
ís, ki kezdettől fogva nagy érdeklődést muta-
tott a legénységi sorsban szenvedő intelligencia 
iránt. A taqítók által készített márciusi jel-
vény hatása aíatt írta „ A kokárda" című ver-
•ét. Elhúnytakor az egyesület koszorút helye-
zett koporsójára és az emlékére rendezett ün-
nepélyen a tanítóegyesület gyászbeszédet tar-
tatott. 

Végül az egyesülettel szoros kapcsolatban ál-
lott a „Tanítói Dalkör". Hamarább volt meg, 
mint az egyesület, mert már 1914 év végén 
megalakult és először a karácsonyi ünnepeken 
egyházi énekek előadásával emelte az emléke-
zet méltóságát. 1915 tavaszán Rajháthy Gyula 
hadnagy lett az elnök, aki minden idejét, tudá-
sát, fáradbatlan tevékenységét nemcsak a dal-
körnek, hanem általában a tanítóságnak szen-
telte, amiért reá minden egyes csakis hálás 
szívvel és elismeréssel gondolhat vissza. A dal-
kör ismételten nyilvános hangversenyt tar tot t ; 
szerepelt külön az oroszok táborában is; bemu-
tatta tudását a megjelent magyar vöröskereszt, 
kiküldöttek előtt; résztvett a hazafias ünnepe-
ken, istentiszteleteken, temetéseken. Hogy ez a 
dalárda milyen szolgálatot tett a honfitársak-
nak, azt könnyen elképzelhetjük. A testileg be-
teg, gyötrődő foglyoknak a lelke verőfény után 
vágyott, s az elhervadás veszélyétől a minden 
emberi lélek közös tápláléka, az ima és ének 
mentette meg. 

A fenti vázlatos ismertetésből is kitűnik, 

hogy a tanítóegyesület — mely az első fogoly-
szervezetek egyike volt — fontos kultúrmissziót 
teljesített a magyar tisztek és legénység között. 
Míg az egyforma pályájú tiszteket és legény-
séget egy szellemi körbe tömörítette, ugyan-
akkor a lelkek közérdekét is szolgálta. Erkölcsi 
összetartó erejénél fogva kiragadta tagjai t a 
fegság ernyesztő tétlenségéből. 

Emellett a nemzeti eszmék szolgálatában üt 
hatásosan tevékenykedett. A tisztekben és le-
génységben nemcsak ébresztette a hazaszerete-
tet, hanem azt nyilvános összejöveteleken és 
tanfolyamokon erősbítette, tőletelhetőleg szilár-
dította. 

Működésükben egyetértő közszellem uralko-
dott, s ezzel a tanítók tanújelét adták annak,, 
hogy a háború után a szellemi küzdelem meze-
jén a hősök nyomdokaiba tudnak és akarnak is 
lépni! 

A Ferenc József Tanítók Háza 
huszonötéves jubileuma. 

E hónapnak 19. napján lesz 25 esztendeje an-
nak, hogy a Ferenc József Tanítók Házát ün-
nepélyesen megnyitották. A Magyarországi 
Tanítók Eötvös-alapja díszes keretek között 
óhajtja emlékezetessé tenni ezt az évfordulót. 
Az elnökség súlyt helyez arra, hogy a vidéki 
tanítóság is részt vehessen a jubileumi ülése-
ken s azért elhatározta, hogy a díszközgyűlést 
f. hó 23-án, vasárnapon délelőtt fél 11 órakor 
tar t ja meg a Tanítók Ferenc József Háza dísz-
termében (VIII, Szentkirályi-utca 47, I I I . em.). 
E díszközgyűlés keretében adják át Bárczy 
István dr. ny. igazságügyminiszternek azr 
Eötvös-alap tiszteletbeli elnökségéről szóló ok-
levelét. A díszközgyűlés után társasebéd lesz. 

A díszközgyűlést megelőzőleg 22-én, szomba-
ton este 8 órakor a Tanítók Háza I f júsága Eöt-
vös-Köre tar t hangversenyt, mely után a volt 
növendékek rendeznek ismerkedési estet a Ta-
nítók Háza dísztermében. 

A Tanítók Házának volt lakói 23-án, vasár-
nap délelőtt 9 órakor a Tanítók Háza díszter-
mében meglakítják a „Péterfy Sándor Szövet-
sé<r"-et. amelynek célja, hogy a tanítófiak egy-
más között az összetartozand óság és az együtt-
érzés szellemét ápolják, továbbá az Eötvös-ala-
pot céljai elérésében támogassák. 

Akik szállásra igényt tartanak és a társas-
ebéden résztvenni óhajtanak, ezt a szándéku-
kat szíveskedjenek a Tanítók Háza igazgatójá-
val legkésőbb 21-éig közölni. 

Emléktábla leleplezés. Az Eötvös-alap Ferenc 
József Tanítók Háza internátusában létesített 
szobaalapítványok emléktábláinak leleplezése 
f. évi november hó 23-án (vasárnap) d. e. Vall 
órakor ünnepélyes közgyűlés keretében fog 
végbemenni. Ez alkalommal kerül leleplezésre 
sor a Kansz országos óvónői szakköre által léte-
sített szobaalapítvány leleplezésére is. A szak-
kör elnöksége ezúttal is felkéri az óvónőket, az 
ünnepélyen minél nagyobb számban való meg-
jelenésre. 
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A Borsodvármegyei (Általános Tanítóegye-
sület évi rendes közgyűlését f. évi okt. hó 29-én 
délelőtt V2IO órakor, Miskolcon, a városháza 
nagytermében ta r to t ta . A „Himnusz" eléneklése 
és a magyar „Hiszekegy" elmondása u tán Ke-
resztes Vencel diósgyőr-vasgyári felügyelő, 
egyesületi elnök megnyi tó beszédében — amely 
visszapillantást képezett az egész nemzet és az 
egyesület legutóbbi tízévi szomorú múl t j á r a 6 
az egyesület ezen idő alat t i működésére — a 
mult tanulságaiból sarjadzó, hi t te l és hazafi-
ságga l teljes odaadó munkára h í v j a fel a köz-
gyűlés tagjai t . Üdvözli a szép számban egybe-
gyűl t ka r tá r saka t és vendégeket, a közgyűlést 
megnyi t ja . Nehéz J á n o s kir. tanf . megköszönve 
az üdvözlést, beszédében a r r a buzdí t j a a megye 
taní tóságát , hogy a gazdaságilag sivár jelen 
ellenére is a ku l tú ra fegyverével küzdjön a 
szent célért, hogy mielőbb a K á r p á t o k o rmára 
szökjön a magyar nemzeti zászló. Rákos I s tván 
kir. tanácsos, orsz. szövetségi elnök a taní tóság 
áldozatkészségére apellál, mer t csak annak a 
segítségével t a r tha tó fenn a taní tói közélet két 
ha ta lmas pillére: az orsz. szövetség és az Eöt-
vös-alap. Majd Beregszászy I s tván ny. kir. tan-
felügyelő „A tanfelügyelői pálya v i rága i és 
tövisei" címén t a r to t t szabadelőadást. Ezu tán 
Tálas Béla egyesületi főjegyző jelentésében 
részletesen beszámol az egyesület mul t eszten-
dei működéséről és a járáskörök munkásságá-
ról. A számvizsgáló-bizottság nevében Lauday 
János ig.-tanító az egyesület vagyoni állapo-
táról tesz jelentést. Ennek kapcsán a t agd í j a t 
70.000 K-ban javasol ja megállapí tani . Közgyű-
lés a tagsági d í j a t — melyben bennefoglal ta t ik 
az orsz. szöv.-nek tagonként fizetendő 40.000 K 
is — egyhangúlag 100.000 koronára emeli. A 
t i sz tú j í tás során újból a régi t i sz t ikar t válasz-
totta meg egyhangúlag a közgyűlés a követ-
kezőképen: Elnök: Keresztes Vencel diósgyőr-
vasgyá r i felügyelő, alelnökök: Hanuszik Anta l 
ózdi társ. ig.-tanító és Szügyi László szilvás-
vá rad i ref. ig.-tanító, főjegyző: Tálas Béla diós-
győr i áll. ig.-tanító, jegyzők: Benedek Béla bor-
sodnádasdi társ. és Nyitray J enő diósgyőr-vas-
győr i áll. tanítók. Pénztáros: Vanger Vilmos 
diósgyőr-vasgyári áll. ig.-tanító. Válasz tmányi 
tagokká választa t tak: Abkorovics Jenő, Baksa 
Lajos , Bíró Sándor , Budai Elemér , Dömötör 
Károly , Eperjessy Béla, Fiedler János , Kovács 
Gusztáv, Kulcsár Ferenc, vitéz Litkey György, 
Székely Miklós és Tóth Kálmán. Pót tagok let-
tek : Benőcs József és Sedivy Ká lmán . 

Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy Hazában, 
Hiszek e%v isteni örök Igazságban, 
Hiszek Magyarország föltámadásában. 
Amen 

1 
i Irodalom. 
1 

Jókai 
1. Jókai. Irta: Zsigmond Ferenc. Budapest. A 

Magyar Tuodmányos Akadémia kiadása. 1924. 
415 1. 

2. Bethlen Könyvtár. 8. szám. Jókai Mór élete 
és művei. Irta: Zsigmond Ferenc. 1924. Bethlen 
Gábor i rodalmi és nyomdai rt. kiadása. 78 1. 

A magya r i rodalomtörténet í rás egyik tehetsé-
ges, nagy munkásságú fiatal művelőjétől, Zsig-
mond Ferenctől a napokban két Jókai-mono-
grafia jelent meg. A műveknek alkalomszerűsé-
get ad Jóka i születésének közelgő századik év-
fordulója. Gyönyörűséggel, tanulsággal olvas-
tuk a könyveket. Elismeréssel adózunk a szerző 
hatalmas készültségének, hazai ós külföldi iro-

: dalmi tájékozó dottságának, előadóké pességé-
j nek. Nagy biztonsággal o ld ja meg nehéz fel-
j adatát . 

Jókai életének rövid vonásokban való ismer-
! tetése u tán végig halad írói pá lyafu tásán . A 
| nagy regényíró szinte még gyermeki f jú , ami-

kor a márc ius i eseményekben való részvételé-
vel hazánk sorsának i rány í tásában tevékeny 
szerephez ju t . Ezek a legendás idők ad ták írói 
munkásságának a legtöbb, legkedvesebb tár-
gyat . Is teni hivatot tságot érzett egyrészt, hogy 
a szabadságért vívott fenséges küzdelmet meg-
örökítse, másrészt, hogy a letepert nemzetbe 
jövendője i r án t bizodalmat keltsen. A halálo* 
csendnek, az elfojtott keserűségeknek kezdő 
éveiben az események színterét regényeiben 
vagy az őshazába kellett tennie, vagy pedig 
más keleti országok saabadságküzdelmét kellett 
festenie. I lyen körülmények közt, a cenzúra 
mia t t igen sokszor nagy áldozatokat volt kény-
telen t á r g y á n a k és a művészeti szempontnak 
hozni. Gyulai Pá l megtehette a maga szerényebb 

' méretű munkásságában, hogy egyik regényét 
! (Egy régi udvarház utolsó gazdáját) ezidőtáj t 

úgyszólván kétfélekép í r ta meg. Először mű-
vészi tervei szerint a jövő számára, de egyelőre 
íróasztalának, más ízben pedig a lehetőségek 
figyelembevételével s rögtöni megjelentetésre, 
a cenzúrához alkalmazkodva. Jókai csak mun-
kásságának későbbi évtizedeiben vezet bennün-
ket vissza régebbi időkbe. (A Névtelen vár , az 
utolsó nemesi felkelés története 1877-ből való, 
Szeretve mind a vérpadig, Ocskai regényes éle-
tének, á ru lásának története 1882-ben jelent meg.) 

A hat évtizedre ter jedő hosszú i rodalmi mű-
ködés nagy részében J ó k a i korlátlan népszerű-
séget élvezett. Lassanként azonban sa j á t nem-
zedéke elhalt mellőle s m á s irodalmi i rányok 
küzdöttek érvényesülésért . Az olvasóközönség 
érdeklődése mindjobban és jobban megoszlott 
és a nagy í rónak is éreznie kellett, hogy nem-

ZSOLDOS MAGÁNTANFOLYAMA 
VII., D O H Á N Y - U T C A 84. SZÁM. TELEFON: J. 124-47. 
A legjobb sikerrel készít elő KÖZÉPISKOLAI magánvizsgákra. Kivonatos tankönyvek magántanulók részére megrendelhetők. 
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osak politikai, hanem irodalmi divatok is van- | 
na'k.. . 

Nem lesz érdektelen megállapítanunk, mit 
értékesíthet az iskola részint Jókai életéből, 
részint Zsigmond munkáiból. Tanítás közben 
rámutathatunk, hogy az istenadta nagy tehet-
ség is éppoly kitartással készül élethivatásának 
teljesítésére, mint ahogy ugyanezt az átlag-
emberektől is megkívánjuk. Alkalomadtán 
hangsúlyozzuk tehát tanítványaink előtt, hogy 
Jókai élete a szakadatlan munkának, az önként 
vállalt kitartó kötelességek teljesítésének meg-
testesülése. Vessük fel most már ugyancsak az 
iskola szempontjából azt a kérdést, váj jon iga-
zat adjunk-e annak az aggodalomnak, hogy az 
emberi arányokon felülemelkedő hősei megaka-
dályozzák Jókai rajongóit, a lelkes ifjúságot, 
hogy a gyakorlati élet örökös küzdelmekkel 
járó folyásába beilleszikedhessék. Szerintünk 
Jókai nevelő hatására továbbat is nyugodt 
lélekkel bízhatjuk az if júságot. Jókai kiváló 
jellemei nemcsak természettől való nagy tehet-
ségek, hanem hősei közül mindenkinek megvan 
a maga — nagy áldozatokra és küzdelmekre 
kötelező — élethivatása. Az ő világában sem ; 
adják egykönnyen az elismerést. S ne fájlaljuk, \ 
ha az életbe lépő fiatalságnak — Jókai hatása j 
alatt — világfelfogásában optimizmust, túlsá- j 
gos jóhiszeműséget, talán naiv hitet találunk, j 
Az élet a maga ridegségével egyre önzőbbekké, j 
anyagiasabbakká, szárazabbakká tesz bennün- | 
ket, s így a Jókai olvasásából származó ilynemű j 
erkölcsi hatás amúgy is folytonos gyengülés- -j 
nek van kitéve. j 

Csak javunkra szolgálhat, ha pihenőnkben 
elmenekülhetünk Jókai világába, hol a Senki-
szigetének andalító rózsaillatát érezhetjük, a 
hortobágyi napkeltének színpompáját láthat-
juk. A háborús évek sok szomorúságában Jókai 
reneszánszát élte. Az emberek ú j ra megérezték, 
mennyi fájdalomzsongító erő van kedves, szelíd 
humorában, nemes lélekre, emberszeretere valló 
meséiben. 

Zsigmond műve, mint már említettük, meg-
állapítja, hogy Jókai a vates, isteni hivatást 
tulajdonít költői működésének. Ámde a nagy 
regényíró abban az értelemben is próféta, hogy 
a jövő alakulását előre megérezte. Ismert bizo-
nyíték erre A jövő század regénye. Élete alko-
nyatának egyik utolsó regényében (Ahol a pénz 
nem isten, megjelent 1902-ben) megdöbbentő erő-
vel rajzolja a haza sorsát. „Sziget az országunk 
a népek tengerében. S akik körülvesznek ben-
nünket, azok mind maforik, akik éheznek a tes-
tünkre, vérünkre, azért, mert a magunk nyel-
vét beszéljük, azt míveljük, irodalmat, művé-
szetet alkotunk nemzeti alapon, mert hazát tar-
tunk fenn, azt boldoggá, hatalmassá, örökké-
valóvá tenni törekszünk, mert a szabadságért 
lelkesedünk." Szomorú végzetünk kényszerít 
bennünket, hogy fegyverrel védjük igazunkat. 

Az irodalomtörténészek feladata, hogy Zsig-
mond műveiről kimerítő bírálatot mondjanak. 
Bizonyára elismerik majd kiválóságait, de amel-
lett enyhébb kifogásaik is lesznek. (Pl., hogy 
mondanivalóját nem mindig a maga helyén 

adja elő.) Mi még csak stílusára, előadásmód-
já ra akarunk néhány megjegyzést tenni. Mű-
veinek nyelve méltó a tárgyhoz: élvezetes, 
színes, folyékony. Előadásmódjából meg lehet 
állapítani, hogy Széchy Károly hatása alatt 
fejlődött; legalább is a sűrűn előforduló széles 
kivitelű, epikus hasonlatok erre vallanak. Nem 
hallgathatjuk el azonban, hogy nyelvét idegen-
szerűségek is tarkít ják. Ilyen pl. a harmadik 
személyű személynévmás felesleges használata. 
(Különben is akkor még nagyon kis gyermek 
volt ő; akadémiai kiadvány 13. 1. Hiszen valósá-
gos csodagyermek volt ő, Bethlen Kvtár 17. 1.) 
Másutt a képez ige hibás alkalmazására bukka-
nunk. (Három regény többé-kevésbbé egysége* 
egészet képez 127. 1. A női lélek primar vonásai 
képezik az ő költői érdeklődésének gócpontjait. 
328. 1.) A számnév után következő jelzői mon-
datban előforduló többes szám ellentétben vaa 
a magyar nyelv szellemével. (És pedig olyan 
•két íróé, akiknek az eszejárása . . . 2 1. Csak azt a 
négy romantikus írót kérdezzük meg, akiket 
Jókai igen jól ismert. 132. 1.) Megemlíthetnénk 
még, hogy sok henye szót használ (no. node, 
persze), továbbá, hogy irodalmi polgárjogot 
akar biztosítani egyes közkeletű, de nem éppea 
Ízléses idegen kifejezéseknek (gixer, katzen-
jammer). 

Nem folytatjuk azonban efféle kifogásainkat, 
hanem újból rámutatunk különösen a nagyobk 
mű kiválóságaira. Ezé a munkáé az érdem, hogy 
Jókai működését beléhelyezi az irodalomtörté-
neti fejlődés folyamatába, helyét finom tapin-
tattal, de erős kritikai érzékkel megállapítja. 
Rámutat továbbá a Jókai-irodalom terén még 
megoldásra váró feladatokra. Gyulai Pálnak és 
irodalmi körének sok tekintetben túlzó bírála-
taival szemben igyekszik a tárgyilagos igazsá-
got megállapítani. 

Az ő művei is megerősítnek bennünket abban 
az érzésünkben, hogy Gylilai Pál túlságosan 
merev volt, amikor Jókaira vonatkozóan ezt a 
kijelentést tette: ,A gyorsaság még nem ter-
mékenység, s amire kevés időt és gondot fordít 
a költő, azt se idő nem kíméli, se gond nem 
virasztja." (Budapesti Szemle 1869, 13. kötet) 
Nyugodt lélekkel állíthatjuk, hogy a művek el-
olvasása mindenkire nézve tanulsággal, élvezet-
tel fog járni. Dénes Szilárd. 

Egy olvasókönyvről.* 
Ez a könyv közelebb hozza az iskolát az élet-

hez, amennyiben a Virág-család élete elevene-
dik meg benne. „De legtöbb a mi iskolánkban 
a szeretet." Ebből és hasonló sorokból szinte 
kisugárzik az a szeretet, amelyet a szerző a 
tanító lelkén keresztül az iskolába lehelni tö-
rekednek. E könyvben az értékek köréből első-
sorban a nemzeti eszmék és a vallásos szellem 

* A Magyar Gyermek Olvasókönyve az elemi népiskolák 
második osztálya számára. Szerkesztették: Quint József, 
a budapesti áll. tanítóképzőintézet igazgatója és Drózdy 
Gyula, a budapesti áll. tanítóképzőintézet tanára és 
gyakorló iskolai tanítója. Budapest 1924. Révay Testvérek. 
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domborodik ki. Nagyon helyeslem a könyvnek 
azt a törekvését, hogy a hazafiasságot nem-
csak olyan e rényként tá rgyal ja , amely szerint 
m a j d a n a felnőttek tartoznak cselekedni, ha-
nem rámuta t a r r a is, hogy milyen módon le-
hetnek már a gyermekek is hazafiak. Sok irre-
denta vonatkozás található. Az e t ikai értékek 
nagy sorát (más j avá ra való lemondás, önura-
lom, szorgalom, engedelmesség, segítés stb., 
stb.) olyan megkapó esetek keretében iparko-
dik a könyv a gyermekek lelkéhez közelebb 
hozni (anélkül, hogy kirívó lenne), hogy szinte 
ellenállhatatlan erővel érvényesí t ik a maguk 
jótékony hatását . Sokját f á r a d n a k a szerzők a 
munká ra való nevelés • szempontjából. Gondot 
fordí tanak a szép i ránt való érzék fejleszté-
sére. A testi élet is megtalál ja benne a maga 
gondozását. 

Azonban könyvünk nemcsak az értékek, ha-
nem a tények (testi és lelki élet) szempontjá-
ból is kiemelkedő alkotás. A népiskolás gyer-
mek lelki életének egyik leglényegesebb vo-
nása az élénk fantáz ia , amellyel mindent meg-
személyesít. E n n e k tesznek eleget a könyv 
szerkesztő-szerzői bizonyos szólásokkal (a fel-
ébredt nap széjjelnézett Virágék szobájában; a 
fák lesik a gyermekeket ; k rumpl ipa j tások stb.) 
ós olvasmányokkal (Iskolakerülők; Hogy a ka-
kas? stb.). A gyermek nem szereti a hosszú 
lélekzetű monológizálást, lelkének inkább a 
változatos és élénk jellegű dialógus felel meg; 
nemcsak a gyermektanu lmány , hanem a kö-
zönséges tapaszta la t is m u t a t j a , hogy a gyer-
mek nem passzív, hanem ak t iv lény; a szerzők 
mindkét követelményhez alkalmazkodnak az 
akt ivi tás k i fe j tésére alkalmas olvasmányokkal. 
A szerkesztő-szerző a gyermekek szókincsének 
t a l a j á ra állnak, és erről a biztos alapról törek-
szenek fokozatosan magasabbra jutni . A gyer-
meki lélek humoriszt ikus szükségletének is kí-
ván a könyv eleget tenni (Mire jó? Ég a hó. 
Mennyi marad a gombócból? stb.). 

Záradékul m e g kell ál lapítanom, hogy a 
könyv nem konglomeratumszerű, hanem benne 
egységes élményként, valósággal a regény szer-
ves egységében bontakozik ki az olvasmányok 
sokasága, amelyek nagyrészét a szerkesztők ír-
ták. Az ember érzi, miként követi az élet egyik 
n a p j a a másikat , miként kapcsolódik egyik év-
szak a másikba (ősz, tél, tavasz, nyár), miköz-
ben a kul túra egész területéről való gondosan 
kiválogatott a n y a g módszeres elrendezésben 
vonul fel e lő t tünk harmonikus képben. Kiváló 
írók klasszikus termékei mellet t a szerkesztők 
í r t a olvasmányokat is igazi zamatos magya-
rosság jellemzi. Meg vagyok róla győződve, 
hogy a sok értékes ú j mozzanattal készült 
könyv ugyanolyan dicsőséges u t a t fu t be, min t 
a könyvsorozat vezetője, az első osztály abc-je. 

Dr. Frank Antal. 

Credo! Bőle Kornél Szt. Domonkos-rendi a t y a 
szerkesztésében a fent i cím a la t t minden hó-
napban egy-egy igen értékes, de emellett ele-
ven és változatos ta r ta lmú folyóira t jelenik 
meg. Az október-novemberi szám az első he-
lyen dr. Csernoch J ános bíboros hercegpr ímás 
arcképét hozza. Nagyobb cikkeket í r tak Bőle 
Kornél 0 . P., Biczi Gyula és Blaskó M. A fo-
lyóirat , mely a katholikus férf iak Credo egye-
sületének hivatalos lapja, minden cikkével erő-
sí t i a hitéletet, növeli a vallásos buzgóságot 
és így lelkileg nemesítően h a t az olvasóra. 

Mnrgács Kálmán szerzői nótaestélyét decem-
ber 3-án órakor t a r t j a a zeneakadémiában, 
mely a lkalommal előadja B. Molnár Mária, Ha - , 
vas I s tván , Bagdy Is tván, Vály i Nagy Géza, 
Gyökössy Endre , id. Móra Fe renc szövegeire í r t 
l egújabb nótái t i f j . Kiss Béla zenekara kísére-
tével. A „Csíkországi fenyvesekben", „Édes 
a n y á m ablakára" , „Szőke Tisza", „Vak katona" , 
„Kassai dómon" és sok-sok népszerű nótának 
szerzője Murgács és a mult évben is zsúfolt vol t 
a zeneakadémia hata lmas nézőtere és most is 
nagy érdeklődés mutatkozik a m a g y a r nó tá t 
kedvelők körében. 

Könyv a hadifoglyokról. Stessel E rnő n y . 
ezredes, ki jelen számunkban a krasznojarszki 
„Hadifogoly Magyar Tanítók Egyesület"-ét is-

* mertet i , „Hadifoglyok Élete Szibér iában, 
Krasznojarszk- i Hadifogolytábor" cím alat t egy 
könyvet ad ki, melyre különösen a volt hadi-
foglyok figyelmét fe lhívjuk. A könyv előrelát-
hatólag j a n u á r végén fog megjelenni . Á r a 
postaköltséggel együt t előre befizetve 4, j a n u á r -
tól 4Vü aranykorona . A könyv t a r t a lmá t fel-
tünte tő előfizetési felhívás kapha tó a szerzőnél 
(Budapest, I I , Donáti-utca 61), akihez az eset-
leges megrendelések is intézendők. 

A rózsaszál . . . (Havas I s tván verse.) Sír az 
aPám, sír az anyám... (Bagdy I s tván verse.) 
Piros pipacs... (Baja Mihály verse.) Zenéjét 
szerzette: Murgács Kálmán. A neves dalköltő 
eddigi alkotásaihoz méltóképen sorolható ez a 
három szép nóta is. 

Iiadványi Sándor verseskönyve. „Szabolcsi 
virágok" címen foglalta kötetbe Radványi Sán-
dor a legújabb verseit . Radvány i v i rága i mind 
a meleg szabolcsi homokból foganta t tak s min t 
ilyenek, az í rónak mindig lelkesülő, hűséges 
szívét tükrözik vissza. S miér t lelkesül a poéta 
szíve, lelke? A három legnagyobbér t : I s tenéér t , 
Hazá jáé r t , Szülőföldjéért . 

Tartalmaz 
0 ° / „ vegyt i sz ta SSSB? f i J1CATIN'* 5SSS qjbs*. 
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Tanítók tanácsadója. 
Weisz József, Szeged. A tanítók óraszámának 

felemeléséről nem jelent meg külön rendelet. Az , 
iparostanonciskolai okta tásér t mindenhol kü-
lön d í jazás t kap a taní tóság. 

Hutflesz Endre, Rábafüzes. Ha az egyházi fő-
hatóság intézkednék, t a lán elküldené pénzét az 
iskolaszék elnöke. Az összeg önnek — vélemé-
nyünk szerint — jár , per esetén azonban a költ-
ségek felemésztenék az egészet. Kérdezzen meg 
egy ügyvédet . 

A Kansz felhívása. Felkéretnek mindazok az 
-elemi iskolai igazgató kar társak , akik mene-
külés, tanfelügyelőséghez vagy más hivatalba 
tör tént berendelés fo ly tán az 5000/924. M. E. sz. 
Rendelet értelmében igazgatói pót lékukat el-
vesztették. szíveskedjenek utolsó igazgatói állo-
máshelyüket , volt tantes tüle tük létszámát és 
igazgatói pótlékuk mértékét (200, 300 vagy 400 
korona) Ottó Károly szakköri elnökkel ÜJuda-
pest, Szalay-utca 10—14. sz.. I I . em. 58 aj tó) sür-
gősen közölni. 

Hivatalos rész. 
RENDELETEK. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 99.509—1924. számú rendelete az elemi isko-
I ii beiratási díj megállapítása és a községi és 
hitfelekezeti elemi népiskolák részére tandíj-
kárpótlás címén folyósított államsegélyek sza-

bályozása tárgyában. 

Valamennyi közigazgatási Bizottságnak és ki-
rályi tanfelügyelőnek. 

A m. kir . minisztertenács 1924. évi m á j u s hó 
3-án és jú l ius 11-én hozott ha tá roza ta iva l az 
á l lamházta r tás egyensúlyának helyreáll í tásá-
ról szóló 1924. évi IV. t.-c. 2. ós 4. §-ai alap-
j á n fe lhata lmazta a vallás- és közoktatásügyi 
minisztert , hogy az elemi népiskolákban az 
1908. évi X L V I . törvénycikkel szabályozott be-
i ra tás i d í j összegét a változott viszonyoknak 
megfelelően rendeleti ú ton állapítsa meg és a 
községi és hitfelekezeti elemi népiskolák ré-
szére t and í j kárpótlás címén folyósított állam-
segélyeket fenti törvénycikk rendelkezéseitől 
eltérően rendeleti úton szabályozza. 

Ezen felhatalmazás a l ap ján a m. kir . pénz-
ügyminiszter úr ra l egyetér tőleg a következő-
ket rendelem: 

I. Az állami, községi és hitfelekezeti elemi 
iskolák mindennapi t anfo lyamában az 1908. évi 
X L V L h-c. 1. §-a szer int szedhető beiratási 
díj összege az 1924—25. tanévtől kezdődőleg 
minden egyes rendes és magántanuló u tán tan-
évenként 50 aranyfi l lérben ál lapít tat ik meg. A 
beiratási d í j az 1924—25. tanévre jelen rendelet 
közzétételét követőleg, a további tanévekre a 
bei ra táskor esedékes és papí rkoronákban, a be-
fizetés hónap já ra megál lapí tot t á tszámítási 
kulcs szer int fizetendő. 

I I . Tekintet tel egyrészt az állami költségve-
tésnek az aranykoronaér ték alapulvételével 
tö r t én t összeállítására, másrészt a r ra , hogy az 

1908. évi X L V I . t.-c. 5. § 2. bekezdese a lap ján 
tandíjkárpótlás címén folyósított államsegé-
lyeknek az eredeti a ranykorona összegekben 
valcL folyósítása az állam jelenlegi pénzügyi 
helyzetében keresztülvihetetlen, ezek az állam-
segélyek a következőképen szabályoztatnak. 

1. Az 1908. évi XLVI . t.-c. a lap ján eddig tan-
dí jkárpót lás címén folyósított államsegélyek aa 
1923/24. tanév végével megszűnnek. 

2. Azok az iskolaffentartók, akik az idézett 
törvénycikk 5. §-ának 2. bekezdése a l ap ján 
(dologi) tandí jkárpót lás címén államsegélyt él-
veztek, ily államsegély további engedélyezéseért 
fo lyamodhatnak. 

3. A tandí jkárpót lás címén engedélyezhető 
államsegély a törvényhozás által erre a célra 
engedélyezendő összeg mérvéhez képest a rany-
koronákban csak hányadát teheti ki annak aa 
összegnek, amely az illető iskola részére aa 
1908. évi XLVI . t.-c. 5. 2. bekezdése a l ap ján 
államsegélyként engedélyezve volt, s ez az ösz-
szeg csak akkor engedélyezhető, ha a fenntar tó 
anyag i fo r rása i teljes mértékben igénybe van-
nak véve. 

4. Az 1924/5. tanévre engedélyezhető tandí j -
kárpót lás negyedét, legfeljebb ha rmadá t teheti 
ki az e címen engedélyezve volt államsegély-
nek, de még így sem haladhat ja meg az iskola 
1923/24. tanévi tanuló létszámának alapulvételé-
vel a tanulónkénti 2 a r any koronát. Oly iskolák 
részére, melyeknek mindennemű államsegélye 
az 1922. évi VI . t.-c. 4. $-a vagy az 1923. évi 
X X X V . t.-c. 18. §-a a lap ján kultúrpolitikai 
szempontból megsziintettetett, t and í jká rpó tUu 
címén államsegély nem engedélyezhető. 

5. A tand í jkárpó t lás engedélyezésére i rányuló 
és az alábbi 6. pont szerint h iányta lanul fel-
szerelt kérvények folyó évi november hó 30-ig 
az illetékes közig, bizottságnál nyúj tandók be. 
Elkésve benyújtott vagy hiányosan felszereli 
kérvények figyelembe nem vehetők. A késede-
lem igazolásának, avagy a hiány pótlásának, 
csak a következő 1925126. tanévre szólóan van 
helye. 

6. A folyamodványnak a következő adatokat 
kell ta r ta lmaznia : 

a) a tanulók létszáma az 1923/24. tanévben; 
b) az 1908. évi XLVI . t-c. 5. 2. bekezdése 

a l a p j á n engedélyezett (dologi) t andí jkárpót lás 
összege; 

c) az iskolánál az ez időszer int szervezett 
tan í tó i állások száma; 

d) ezen állások közül az 1913/14. tanévben má» 
fennál lot t tanítói állásoknak egyenként a 
háború előtti, va lamin t a jelenlegi (aranykoro-
nákban kifejezett) helyi j avada lma évi össze-
gekben; 

e) a j avada lmi földeken kívül a fenntar tó 
tu l a jdoná t képező hasznothajtó földingat lan 
nagysága és kat . tiszta jövedelme; 

f ) a folyó évre szóló s a ranykoronában ki-
fejezendő következő adózási ada tok: községi 
iskola esetében a közs. lakosokra kivetett ál lami 
egyenes adók (föld-, ház-, társulat i , kereseti adó) 
összege, a községi pótadó összege; hitfelekezeti 
iskola esetében az illető hitfelekezet t ag j a i r a ki-
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vetett áll. egyenes adók összege, a reájuk ki-
vetett községi pótadó s a hitfelekezeti adó ösz-
»zege. Az aj—d) a lat t i adatokat az iskolaszéki 
elnök, az e)—f) alattiakat a községi elöljáróság 
mellékletként csatolandó bizonyítványokban 
igazolja s azoknak helyességeért anyagi és 
fegyelmi felelősséggel tartozik. 

A tanítói állásoknak jelenlegi évi helyi java-
dalma aranykoronákban olykép fejezendő ki 
(6. d) pont), hogy az 1924/5. évre érvényes meg-
állapítás minden értékegysége 18 aranykoroná-
val, a százalékos készpénzjárandóságnál pedig 
minden egyes százalék 63 aranykoronával 
veendő. Ahol a helyi javadalom értékegység-
ben és százalékos készpénzben van megálla-
pítva, a két szorzat összegezendő. 

7. A közigazgatási bizottság a beérkezett ösz-
•zes kérvények lényeges adatait a kir. tan-
felügyelő rendelkezésére álló nyilvántartások 
•egítségével ellenőrzi, a netán helyesbített ada-
tokat a mellékelt minta szerinti összesítő ki-
mutatásba foglalja és ugyanott minden iskolára 
nézve javaslatot tesz az engedélyezendő tandíj-
kárpótlás összege iránt. A teljes elutasításra 
irányuló javaslatok az elutasítás indokaival 
együtt legkésőbb folyó évi december hó végéig 
közlendők az érdekelt iskolafenntartóval, aki-
nek jogában áll a javaslattal szemben észrevé-
teleit és bizonyítékait 15 napon belül a közigaz-
gatási bizottságnál benyújtani. 

Ezen határidő leteltével az összes kérvények, 
a közig, bizottság javaslatát tartalmazó kimu-
tatással, a beérkezett észrevételekkel s a közig, 
bizottság ellenészrevételeivel együtt haladékta-
lanul felterjesztendők a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez, aki az államsegélyek enge-
délyezése és kiutalványozása ügyében minden 
további eljárás kizárásával végérvényesen ha-
tároz. 

8. Az engedélyezendő államsegély az 1924/25. 
tanévre egy összegben, azonnali esedékességgel, 
a következő tanévekre pedig további intézkedé-
sig július és j anuár havi esedékességgel két 
egyenlő részletben utalványoztatik. • 

Budapest, 1924. évi október hó 24-én. 
A miniszter helyett: 
Dr. Petri Pál, s. k„ 

államtitkár. 

3631—1924. eln. szám. 
Valamennyi alárendelt hatóságnak, hivatalnak. 

Tudomás és további eljárás végett közlöm a 
m. kir. belügyminiszter úrnak a brüsszeli nem-
zetközi közigazgatási kongresszus iratainak 
megszerzése tárgyában valamennyi törvény-
hatóság első tisztviselőjéhez intézett rendele-
tét: 

„A mult év folyamán Brüsszelben megtar-
tott II. közigazgatási nemzetközi kongresszus 
i ratai t a kongresszus állandó bizottsága fran-
cia nyelven nyomtatásban is közreadta. 

A nagy gonddal összeállított hat füzetes 
jyüjteményben együtt találjuk a kongresz-
azusra beküldött összes szaktanulmányok tel-
jes szövegét és az ülésekről készített jegyző-
könyveket, amelyek a beküldött tanulmányok-
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ban és az azok tá rgya lása fo lyamán felvetett 
kérdések felett lefolyt vi tát a legnagyobb rész-
letességgel ismertet ik, végül pedig felölelik a 
felmerül t szakkérdésekben hozott kongresszusi 
határozatokat . Ez a gyűj temény módot n y ú j t 
ar ra , hogy a legégetőbb megoldásra váró és 
nálunk is sokat t a rgya l t közigazgatási kérdé-
sek felől minden szakember megismerhesse a 
külföldi szakkörök ál láspontját . 

Kétségtelen, hogy a magyar közigazgatásnak 
hasznára válnék, h a a tisztviselők megismer-
hetnék az említet t értékes anyagot . 

Kívána tos volna tehát, ha ez a gyű j temény 
•gyetlen közigazgatási szakkönyvtárból sem 
hiányoznék, ezért annak megszerzését a leg-
melegebben a jánlom. 

Az összes iratok á r a 50 belga f r a n k ; a beszer-
zést az Országos Könyvforgalmi és Bibliográ-
fiái Központ (Budapest, Nemzeti Múzeum) 
végzi el, ahol az i ra tok árá t megfelelő ellen-
értékű magyar koronában lehet befizetni." 

Budapest , 1924. évi november hó 5-én. 
A miniszter rendeletéből: 

Dr. Rácz Kálmán 
miniszteri tanácsos. 

KÖZLEMÉNYEK. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 
Őszinte elismerését és köszönetét nyilvání-

totta: Moson község elöljáróságának a mosoni 
állami elemi népiskola épületének hríszmillió 
korona költséggel tör tént helyreál l í tásáért ; — 
Vorecska György, a mádi „Üribor" szövetkezet 
igazgatójának, va lamin t a vezetése alat t álló 
szövetkezetnek a mád i állami elemi népiskola 
szegénysorsú tanulói részére te t t egymillió-
nyolcszázezer korona értékű adományáér t ; — 

Hartmann Iz idor késmárki kereskedő úrnak , 
aki a monoki róm kath., r e fo rmá tus és izraelita 
elemi iskolák szegénysorsú és jómagaviseletű 
tanulói részére egymillió koronát adományo-
zott; — Wolf Károly debreceni paci tanyai 
nagybir tokosnak a pac i tanya i állami elemi 
népiskola részére beszerzendő harmónium költ-
ségeire adot t egymillió nyolcszázezer koro-
náért . 

T A R T A L O M : Dr. Csernoch János bíboros herceg* 
primás arcképe. — Gróf Klebelsberg Kunó vallass és 
közoktatásügyi ir.iniszter nagy beszéde Székesfehár* 
várott a cisztercita gimnázium kétszázéves jubi leumán. 
— Körösi Henrik: A napilapok pedagógiája. — Hüb-
ner lózsef: A tanya kultúrájáért . — Geőcze Sarolta: 
A közgazdaságtan és társadalomtan módszere. — 
A hazai tanügyi lapokból. — A külföldi tanügyi lapok' 
ból : Oktatás-a politikában. — A fizikai földrajz és a 
geologia konkrét tanítása az iskola udvarán. — A te» 
hetséges tanulók iskoláinak fejlődése Poroszországban. 
— Hírek: A kormányzó megnyitot ta a debreceni 
gyermekklinikát. — Nagyatádi Szabó István meghalt. 
— A fehérvári cisztercita gimnázium. — Gárdonyi 
Géza emlékezete. — A Néptaní tók Lapjáért. — Egye* 
sületi élet: Stessel Ernő : A krasznojarszki „Hadi fogoly 
Magyar Tanítók Egyesü le té inek ismertetése. — A Ferenc 
József Tanítók Háza huszonöt tves jubi leuma.— Irodas 
lom: Jókai. — Egy olvasókönyvről . — Tanítók tanács-
adója. — Hivatalcs rész. — Pályázatok. — Hirdetések. 

Felelős szerkesztő: Körösi Henrik. 
Segédszerkesztők: 

Moravitz Lajos és Berwaldszky Kálmán. 

PÁ L Y Á Z AT O K 
E rovat alatt közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Péccli rk. iskolaszék újonnan szervezett ötö-
dik taní tó i állásra pályázatot h i rdet november 
huszadikáig törvényes lakbérrel s államsegé-
lyes fizetéssel. 

Az 1924. évi 35—36. számban (35. oldal) meg-
jelent s a kéki r e fo rmá tus óvónői ál lásra vonat-
kozó pályázat — közbevetett felsőbb hatósági 
intézkedés folytán — 1924 december elsejéig 
meghosszabbíttat ik. 

Bogyiszlói (Pest m.) ref. egyház pályázatot 
hirdet taní tói ál lásra. 1. J avada lma : 2 szobás 
lakás, 36 hold és 623 D-öl föld, 600 korona. 2. 
Kötelességei: az I—II. vegyes osztály taní tásán 
k/ívül a lelkésznek a templomi szolgálatban 
segítségére lenni és az orgonista- taní tót az orgo-
nálásban helyettesíteni. Belmissziói munkában, 
egyházi énekkar szervezésében és vezetésében, 
valamint irodai munkában segédkezés. Pályá-
zati ha tá r idő a hi rdetmény megjelenésétől szá-
mított 8 nap. Próbaéneklés sa já t költségen bár-
mikor. Megválasztott á l lásá t azonnal elfoglalni 

köteles. Pá lyáza t i kérvények kellően felsze-
relve lelkészi ljdvatalhoz küldendők. Okmányok 
visszaküldésére postabélyeg csatolandó. 

A boldogi — u. p. Hatvan — rk . ötödik tan í tó i 
á l lásra november 25-ig pályázat hirdettet ik. Fi-
zetés. lakbér államsegéllyel törvényszerű. B-lis-
tás, gazdasági-, testnevelő oktatói t an fo lyam, 
kántor i j á r t a s ság előny. K á n t o r t szükség ese-
tén helyettesíteni tartozik. K o m m ü n igazolandó. 
Válaszbélyeg csatolandó. Iskolaszék. 

Nagygannai (Veszprém vm., u. p. Pápako-
vácsi) róm. kath . iskolához osztálytanító keres-
tet ik. Fizetése törvényes. Németül tudóknak 
előny. Nők is pályázhatnak. Választás h i rde tés 
u t á n tizenötödik napra . Iskolaszék. 

Kiskúnfélegyházi 1 városi és 2 tanyai taní tó i 
á l lásra e lap megjelenésétől számítot t 8 napon 
belül, törvényes fizetéssel, pá lyázatot h i rde t a 
róm. kath. iskolaszék. 
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A gödöllői r e fo rmá tus egyház az 5-ik taní tó i 
á l l ás ra pályázatot hirdet . J avada lma a törvény-
ben megállapított íizetés, lakbér és kertpótlék. 
Kötelessége a reábízott osztály vagy osztályok 
vezetése, s szükség esetén énekvezér helyettesí-
tése. Kántor i teendőkben j á ra tos férf i tanítók 
pá lyáza tukat a lap megjelenésétől számított 8 
nap a la t t a gödöllői ref. lelkészi hivatalhoz 
n y ú j t s á k be. Személyes megjelenés előnyös. 

Hevesaranyos község róm. ka th . iskolaszéke 
kántor taní tói ál lásra pályázatot h i rde t a pályá-
zat megjelenésétől számított 14 napi határ idő-
vel. Javada lma: 2 szoba, konyha, kamra, istál-
lók. 1200 D-öl kert , 14 kat. hold, 942 D-öl jó 
minőségű földbirtok, párbér 210 fizetőképes pár-
tól á 1 véka rozs, % véka zab és 40 fillér, depu-
t a t u m munkavál t ság 256 korona (valorizálás 
folyamatban), 15 méter kemény fa beszállítva, 
féltelek után marhalegelő és fa já randóság , ér-
tékegység 86. Kántorpróba nap já ró l értesítés. 
Válaszbélyepgel ellátott kérvények „Plébánia 
Hiva ta l Bátor" küldendők. 

A debreceni t íztanerős elemi iskolánál betöl-
tendő egy férfi tanítói állás, államsegélyes fize-
téssel és törvényes lakbérrel. A héberben is kellő 
j á r tasságga l bíró pályázók szabályszerűen fel-
szerelt folyamodványaikat november 24-ig dr. 
B r u n n e r Lajos iskolaszéki elnökhöz küldjék be. 
Az ál lás december elsején elfoglalandó. 

A szarvasi ev. egyházközség tanácsa a „túla-
körösi" tanítói á l lás ra a „Néptanítók L a p j a " 
35—36. számában meghirdete t t pályázatot meg-
ú j í t j a s egyben pályázatot h i rde t „maginyeci" 
tanya i , liatosztályú. vegyesnemű. osztat lan 
elemi néppiskolájának tanítói á l lására is. Köte-
lesség és javadalom ugyanaz, ami a „túlakörösi" 
taní tó i állásnál (lásd a Néptaní tók Lap ja 35—36. 
számában), a tót nyelv ismerete i t t is szükséges. 
A pályázat ha tá r ide je mindkét ál lásra a h i r -
de tmény megjelenésétől 14 nap. Szabályszerűen 
felszerelt kérvények az ig. lelkészi hivatalhoz 
küldendők Békés-Szarvasra. 

Az ókécskei községi iskolaszék e h i rdetmény 
megjelenésétől számítot t 10 nap i határ idővel 
pályázatot h i rde t a községi t anya i iskolánál 
ú j o n n a n szervezett II. sorszámú taní tói ál lásra. 
Fizetés és lakbér törvényszerinti . A kérvényhez 
oklevél, szolgálati bizonyí tvány csatolandó, 
melyben a kommün alatt i m a g a t a r t á s is igazo-
landó, ha az illető akkor m á r működő tan í tó 
volt. B-listások és menekültek előnyben. Meg-
emlí t i az iskolaszék, hogy a megválasztandó 
tan í tó (tanítónő) a tanyai iskola körül 4—5 km-es 
körzetben sem lakást, sem el lá tást nem tud 
kapni . Ezt legfel jebb az iskolától mintegy 5—6 
km-nyire fekvő Ó- vagy Üjkécske községekben 
kereshet magának . E két községből azonban az 
iskolához csak dűlőút vezet ki. Kérvények Okos 
Gyula ref. lelkész, iskolaszéki elnökhöz Ókécske 
küldendők. 

Gánt (Fejér m., p. Csákvár) róm. kath. is-
kolaszéke a kántor taní tó i ál lásra pályázatot 
hirdet , Javada lom: 1. 2 szobás lakás mellék-
helyiségekkel. 2. 6V4 hold szántóföld. 3. 5 öl 
dorongfa házhoz szállítva. 4. Minden pár tó l 
% p. m. rozs (ca. 65 mérő) s 67 a ranyf i l l é r pár-
pénz. 5. Fö ldmunkavál t ság 100 a ranykorona . 
6. Ké t malomfuvar . 7. Ismétlősök t an í t ásáé r t 

35 a ranykorona . 8. Legeltetési jog korlát lanul . 
Egysógszám 62. Teljesen felszerelt kérvények s 
a kommün a la t t i viselkedéséről az akkor i plé-
bánostól bizonyítvány november 26-ig adandók 
be; választás és énekpróba 27-én. Személyes 
megjelenés sa já t költségen. A német nyelv tö-
kéletes tudása feltétlen kellék. Ugyanot t 6 hó-
napra női helyettes kerestetik, ki u t á n a a meg-
válasz ta tás ra számíthat . Fizetése 75 arany-
korona havonként s lakáspénz. Ha f é r j és fele-
ség pályáznak, előnyben részesülnek. Mindkét 
állás azonnal elfoglalandó. Lisznyay Ferenc 
plébános. 

A t iszaroff i róm. ka th . kántor taní tói állásra 
pályázat hirdet te t ik . J a v a d a l m a : törvényszerint i 
fizetés államsegéllyel, ker t . egy hold legelő, egy 
hold kaszáló, háromszobás lakás. Kötelessége: 
osztatlan vegyes iskolában mindennapi tan-
köteleseket tan í tani és kántor i teendőket a tisza-
roffi filiában végezni. Kellően fölszerelt kér-
vények a pusztagyendai lelkészi hivatalhoa 
küldendők, ezen pályázat i hirdetés megjelené-
sétől számítot t 14 napig, mely napon énekpróba, 
utána a választás megtar tá t ik . Állás azonnal 
elfoglalandó. 

A inegyaszói r e fo rmá tus iskola III. tanítói 
á l lására pályázatot hi rdetek nov. 20-i határ idő-
vel. Törvényes íizetés, szép lakás. Csak okleve-
les, ref. vallású taní tónők pályázhatnak. Állás 
azonnal elfoglalandó. 

A bicskei községi kisdedóvodánál nyugdí ja -
zás fo ly tán megüresedet t óvónői á l l á s ra a tör-
vényszerű illetmények élvezete mellett, pályá-
zatot h i rde tünk . Pá lyázn i óhajtók felhívatnak, 
hogy szabályszerűen felszerelt kérvényeiket e 
h i rdetmény megjelenésétől számított 10 nap 
alat t a lu l í r t elnökhöz küldjék meg. Kellően fel 
nem szerelt és elkésve érkezett kérvények figye-
lembe nem vétetnek. Válaszbélyeg melléklendő. 
Menekült vagy B-listás pályázók előnyben. 
Bicske. 1924. évi november hó 1-én. Dr . Lakatos 
F r igyes esperes-plébános, felügyelőbizottsági 
elnök. 

A dunaszekcsői (Baranya m.) róm. kath. is-
kolaszék pályázatot h i rde t kántor taní tó i állásra. 
J avada lom: 1. A hitközségtől a 73.000/1924. sz. 
rendelettel megál lapí to t t készpénzfizetés. 2. 
Nyolc ka t . hold föld, amelynek a d ó j á t a java-
dalmas fizeti. 3. 240 K faváltság, részben valo-
rizálva. 4. Stóla, hívek száma 5000. 5. Természet-
beni szép lakás, 366 D-öl kerttel. 6. Államsegély. 
Kötelességek díjlevélben. Kommün vagy meg-
szállás ideje alat t i maga ta r t á s igazolandó. Tan-
nyelv magyar , a kántoriakhoz azonban a német 
nyelv te l jes ismerete szükséges. Pá lyáza t i ha-
tár idő november 28. Énekpróba nov. 30. dél-
után 2 órakor, amelyen a pályázók s a j á t költ-
ségükön tartoznak megjelenni. Az állás 1925 
jan. 1-én foglalandó el, amely időponttól fogva 
j á r a fizetés is. Kellőleg felszerelt kérvények a 
plébáni ah ivat álhoz küldendők. 

A gürcsönyi kántor taní tó i á l lásra pályázatot 
h i rde t az iskolaszék. Javada lma a be nem szá-
mí tha tó lakáson, ker ten kívül a hitközségtől 
6 egység, a kezdőfizetés 70%-a és államsegély. 
Választás november 23-án a próbaéneklés után. 
Megjelenés önköltségen. Kérvények mellékle-
teikkel az iskolaszék címére küldendők. 
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A felsőnyárádi rk. kántor tan í tó i állásra jú-
nius 15-én h i rde te t t pá lyáza t megismételtetik. 
Választás nov. 30-án. 

A héti ref . kántor taní tó i ál lásra pályázatot 
hirdetünk. J avada lom: négy hold föld, két le-
gelő, 18 köböl búza. 3 köböl zab, 20 méter fa, 
lakás, kert, stóla, államsegély. Kötelessége: 
-elemi, ismétlő iskola vezetése, kántori teendők 
végzése. Pá lyáza t i ha tá r idő : megjelenéstől szá-
mított két hét. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Pályázatok alábbi címre: H é t u. p. Putrnok, Gö-
mör m. Ref. Iskolaszék. 

A kiskőrösi evang. egyház nyugdí jaz ta tások 
folytán megüresedet t há rom kántor taní tói ál-
lásra pályázatot hirdet. Kötelessége a rendes 
taní tói munkán kívül a kán to r i teendőkben a 
kán tor t 3 heti sorrendben kisegíteni, i f j ú s á g i 
egyesületben munkálkodni, gyermekeket temp-
lomba felvezetni stb. Mind a 3 kántor tan í tó i 
állás j avada lma egyforma; nevezetesen egyen-
ként megfelelő lakás kerttel, 36 magyar holdnyi 
föld haszonélvezete (felerészben szántó, felerész-
ben kaszáló; a földek felerészben kántori, fele-
részben tanítói javadalom), megfelelő állam-
segély, az egyháztól miniszteri rendelettel ki-
szabott dí jazás (békében 800 korona volt) és a-
tel jesí tet t temetések utáni stóla. A kántori teen-
dők tót nyelven" is végeztetnek. Válaszbélyeges 
kérvények kellő mellékletekkel felszerelve f. é. 
november hó végéig Korén Márton igazg. lel-
készhez küldendők. 

Mezőtúri ref. egyház II . és I V . sz. belterületi 
férfi tanítói ál lásra pályázatot hirdet . Fizetés és 
lakbér törvényszerű. Kötelesség: iskolaszék ál-
tal kijelölt osztály vagy osztályok vezetése; bel-
missziói munkában segédkezés. Kérvényhez 
melléklendők: keresztlevél, oklevél; legújabb 
orvosi, egész taní tói működésről szolgálati 
bizonyítvány, kommün és oláh megszállás a la t t i 
magatar tás ró l igazolvány; válaszbélyeg. Tenor 
1, B-listás, menekül t magyar honpolgár előny-
ben. Választás miniszteri jóváhagyás után jog-
erős . Határ idő : Néptanítók Lap j ában megjele-
néstől 14 nap. I I . sz. állás azonnal, iV. sz. 
előd nyugdí jazása u tán foglalandó el. Mezőtúr, 
1924 nov, 8. M a r j a y Károly iskolaszéki elnök. 

A győrvári (Vas m. vasvár i j á rás , a sopron— 
nagykanizsai fővonal mellett) róm. kath. iskola-
szék a nyugdí jazás folytán megüresedet t kán-
tor taní tó i ál lásra pályázatot h i rdet . Az iskola 
kéttanerős. Kötelessége díjlevél szerint, . lava-
da Ima: háromszobás modern lakás, földhaszon-
élvezet, gabona-, fa- és borilletmény. Ezek 
együt tvéve 34 egységet képeznek. A többi állam-
segély. Kán to rp róba november 27-én. délután 3 
óra. Választás dec. 7-én. Állás azonnal elfogla-
landó. Útiköltség nem tér í t te t ik meg. Előnyben 
részesülnek, akik az egyházi énekvezetésen kí-
vül az i f júság i da lá rda vezetését vállalják. Is-
kolaszék. Győrvár . 

Üjkér (Sopron m.) róni. kath. iskolaszéke ha-
lálozás folytán megüresedet t kántor taní tói ál-
l ás ra pályázatot hirdet . A kántor tan í tó törvé-
nyes javadalma az iskolafenntar tó által és eset-
leges államsegéllyel biztosít tat ik; véglegesen 
.azonban csak a j avada lmi jegyzőkönyv elren-
delt felvétele u t án ál lapítható meg. Kérvények 
beküldése november 30-ig, válaszbélyeg mellék-
lendő. Választás próbával dec. 2-án. Az állás 

azonnal elfoglalandó. Aki próba előtt megjele-
nik, választásból k izára t ik . Megyesi I s tván 
iskolaszéki elnök. 

A bedői gör. kath. román tannye lvű kántor-
tanítói á l lásra pályázat hirdettet ik. J a v a d a l o m : 
kétszobás lakás, konyha, k a m a r a és mellékhelyi-
ségek 990 öl kerttel. 17 kat . hold 18 öl szántó-
föld. Négy legelő illetőség. Búza és szemes ten-
geri p á r b é r : körülbelül 60 véka. 2 öl tűz i fa be-
szállí tva és 6595 korona' 20 fillér készpénz az egy-
háztól. Kötelességek díj levél szerint. Választás 
november 30-án. Állás azonnal elfoglalandó. 
Válaszbélyeggel ellátott kérvények a szokásos 
okmányokkal a bedői iskolaszék címére (posta: 
Biharkeresztes, B iha r in.) november 29-ig kül-
dendők. 

A tokaji izr. hitközség iskolaszéke pályázatot 
hirdet államsegélyes elemi iskolájánál egy férfi-
tamítói ál lásra, törvényes fizetés mellett. Előny-
ben részesülnek végelbánásban részesítettek, 
nőtlenek, akik ének-, kézügyesség- és to rna tan í -
tásban kellő já r tassággal bírnak és akik állam-
segélyes iskolánál működnek. Pá lyáza t i ha t á r -
idő a pá lyáza t megjelenése u tán 10 nap . Iskola-
szék. 

A Néptaní tók Lap ja 33—34. számában meg-
hirdetet t kölesei orgonis ta-kántor taní tói ál lásra, 
mivel a megválasztott nem fogadta el az állást, 
ismét pá lyáza t hirdettet ik. Pá lyáza t i ha t á r idő 
nov. 20. Választás nov. 23-án. 

Zalaszentiváni osztálytanítói ál lásra pályáza-
tot hirdetek. Javadalom törvényes, államsegély-
lyel, 1 szobával, Ha tá r idő november 23. Kérvé-
nyek válaszbélyeggel: Róm. Kath . Pléb. Hiva ta l 
Zalaszentiván címre. 

Pályázati hirdetés. Debrecen sz. kir . város és 
a t iszántúli ref. egyházkerüle t könynyomda-
vállalata pályázatot h i rde t az összes néniskolai 
tankönyvek, továbbá középiskolai vállá s tani 
könyvek í r á sá ra és a kezelési nyomta tványok 
szerkesztésére. Az érdeklődők a pályázat fel-
tételeit fen t i nyomdavál la la tnál levélbeni meg-
keresésre azonnal megkapha t j ák . 

A diósgyőri r e fo rmátus egyház pályázatot 
hirdet kántor taní tó i á l lásra . Fizetés törvény-
szerű. A megválasztott kántor taní tónak az előd 
által ép í t t e te t t méhest és pincét meg kell vál-
tania egyesség szerint. H a t á r i d ő nov. 25. Kér-
vények ref . lelkészi hivatalhoz küldendők. 

i A nyírbátori izr. iskolaszék nyugdí jazás foly-
j tán megüresedet t államsegélyes tanítónői ál-
• lásra közig, bizottsági ha tá roza t a lap ján újból 

pályázatot hirdet . Fizetés: helyi hozzá já ru lás 
és államsegély. Az állásra, mely azonnal elfog-
lalandó, kellően felszerelt pályázati kérvények^ 
a h i rde tmény megjelenésétől 8 nap a la t t a d a n - ' 
dók be dr. Róth Izsó iskolaszéki elnöknél. B-lis-
tások előnyben részesülnek. 

Dusnokcsebb pusztai r. ka th . népiskolához pá-
lyázat hi rdet te t ik , törvényes fizetéssel, lakással . 
Férfiak, nők pályázhatnak. Ha tá r idő t íz n a p 
azonnali elfoglalással. Kán to r i akban j á r t a s s á g 
megkívánta t ik . Plébániai Hivatal , Sajószent-
péter. 
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Vértesi görög kath. kántor tan í tó i ál lásra pá-
lyázatot h i rdetünk. J a v a d a l m a díjlevél szerint. 
Pályázat i ha tá r idő november 25. Iskolaszék. 

A tüskevári róm. kath. kántor tan í tó i á l lásra 
pályázatot h i rde tünk . A 45 egységben megálla-
pított javadalmazás áll 35 mmázsa rozs pár -
gabonából, 6 kat . hold 950 D-öl szántóföld es 
rét haszonélvezetéből, 2 szobás lakásból és 
konyhakertből. Csak jó orgonis ta-kántor i ok-
leveles tanítók pá lyázhatnak; kommün a la t t i 
magaviselet igazolandó. Választás folyó évi 
november 20-án délelőtt 9 órakor ; személyes 
megjelenés kívánatos , útiköltséget nem térí-
tünk. Okmányolt kérvények fen t i időig plébá-
niahivatalhoz Tüskevár (Veszprém megye) in-
tézendők. 

Az egerbaktai önálló második róm. kath. ta-
nítói állásra pályázat hi rdet te t ik . J a v a d a l m a 
két szoba, konyha, kamrából álló lakás házi 
kerttel. 16 köbméter tűzifa a politikai község-
től beszállítva. Ugyancsak a községtől 49%-os 
fizetéshozzájárulás. A többi államsegély.^ Egy-
ségszám 7. Hivatalbeli kötelessége a reábízandó 
osztályt önállóan taní tani , a gyermekeket az 
istentiszteletekre a templomba felvezetni, azok-
ra felügyelni, az ismélőiskolás leányokat csü-
törtök délután és szombaton 11-től 1 órá ig te,-
nítani, a levente-egyesületet vezetni, a nép-
könyvtár t kezelni. Kommunizmus alat t i visel-
kedése egyházi lag és polit ikailag igazolandó. 
Korteskedés tilos. Iskolaszéki elnöknél bemu-
tatkozás előnyös. Kérvények a pályázati hir-
detés megjelenésétől számított tíz napon belül 
az iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

A gróf Károlyi-féle kompol tparádi liitbizo-
mány nagyútpuszta i (Heves megye) r. k. isko-
lához tartozó tanítói ál lásra pályázatot h i rdet . 
Javada lma: Lakás kerttel (Vs kat. hold). Törzs-
fizetés évenkint 400 aranykorona, 8 q búza, 6 q 
rozs, 8 q á rpa , 8 q szemestengeri, 6 q rostaal j , 
24 kg cukor, 1464 1 tej, szabad tüzelés 12 m3-ig, 
2 drb legelőre j á ró sertés. Ezenkívül bizonyos 
kedvezmények, melyeket idevonatkozó urada l -
mi tiszti fizetésrendezési szabályzat biztosít. 
Minthogy r. k. tanyai iskoláról van szó, csakis 

r. k. vallású férfi tanerők pályázzanak. A kér-
vények a másolatban kiáll í tott szükséges mel-
lékletekkel felszerelve az a lul í rot t jószágigaz-
gatósághoz november hó 25-ig nyúj tandók be* 
Az állás 1925 szeptember hó 1-én foglalandó el. 
Jószágigazgatóság, Kompolt, u. p. Kál . 

A debreceni statusquo izr. t íztanerős elemi is-
kolánál betöitenciő egy férf i taní tói állás ál lam-
segéiyes fizetés és törvényes lakbérrel. A héber-
ben is kellő jár tassággal bíró pályázók szabály-
szerűen felszerelt fo .yamodványaikat november 
i0-ig dr. Brunner Lajos iskolaszéki elnökhöz 
külojék be. Később beérkezett pályázatok nem 
vétetnek figyelembe. Az ál lás választás u t án 
azonnal elfoglalandó. 

A gércei (Vas m.) r. ka th . iskolaszék a le-
mondás folytán megüresedett II . tanítói á l lásra 
pályázatot hirdet . Fizetés törvényszerint . Két-
szobás lakás n.ellékhelyiséerekkel és kert. Határ-

j idő november hó 27-e. Róm. kath. iskolaszék. 
i " 
I Okány község (Bihar vm.) községi iskolaszéke 

pályázatot hirdet a VI I . féríltariítói á l lásra . 
Fizetés törvényszerint i készpénz és lakbér. Kö-
telessége a reábízott osztály vagy osztályok ta-

i nítása, beleértve a r e f o r m á t u s vallás és ének 
tan í tásá t , miér t a pályázó csakis r e fo rmá tus 
férfi tanító lehet. Menekültek. ^B-listások előny-
ben. Ha tá r idő a pályázat megjelenésétől 14 nap. 
Állás azonnal elfoglalandó. Haragos László 
községi iskolaszék elnök. 

A borotai rk. elemi népiskolánál lemondás 
folytán megüresedett I I I . taní tói á l lás ra pályá-
zatot h i rdetünk. Ha az á l lás ra külterületi tanító 
választatik meg. úgy a külterület i ál lást is 
ugyanakkor betöltjük. Javada lom a poli t ikai 
községtől 25% s a többi államsegély. Köteles-
sége díj levél szerint. Pá lyázók kellően felszeielt. 
kérvényükben tüntessék fel. hogy a kül terület i 
állásra is fenntar t ják-e pályázatukat . Kérvé-
nyek az iskolaszékhez címezve, nagyságos Ma-
kay Gábor esperes-plébános úrhoz K ú n b a j á r a 
(Bács m.) küldendők. Pá lyáza t i határ idő a hir-
detés megjelenésétől 12 nap. Állás választás 
u tán azonnal elfoglalandó. Borota, 1924 novem-
ber 5. H o r v á t h Károly s. k. iskolaszéki elnök. 

H I R D E T É S E K 
A hirdetésekben közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Harmónium, 5 oktávos, 2 hangsoros, 9 regisz-
teres mintadarab, 7'A millióért eladó. Hőr l Nán-
dor, Budapest . II, Török-utca 8. 

S tampay .Énekek és Imák" című könyve 272 
űldallal, fűzve 22.000 K és díszes, erős bőrpapir-
kötésben 30.000 koroná jáva l — viszontelárusítók-
najk 20% engedménnyel — kapható S t ampay 

i Sándor főváros i igazgató-tanítónál. Budapest , 
X. Román-u. 2. szám alatt . 

Vaday József ig.-tan. Pestszentlőrinc (Bene-
dek Elek-u. 8) címen kapha tók : A Földra jz -
taní tás Vezérkönyve III—VI. o. 12 K. Ü j tan-
anyagbeosztás 3.—, Órarendek 2.—, Beszéd- és 
értelemgyak. Foglalkoztatókönyv 3.—, Madarak 
és Fák vezf. 2 50, Dalosfüzet 1.50, Vizsgázás 3.—, 
Svájc i t anulmányok 3.—, Összes hetileckék II. 
oszt 2.60, Ra jzos számleckék I. oszt, 3.—, Kis 

tankönyvek I I I . és IV. oszt. (Gazd. Ká ték) 0.80, 
Magyar Földra jz IV. 0 80, Szén- és Helyesírás-
gyakorló II—VI. oszt. 0.80, Ipar iskolai Köz-
ismereti Ká ték I—II. és I I I . oszt. 0.80, Bihar-
megyei Föld. 0.80 K alapárakon. 

Rappa i iskolaigazgató számolási taneszköze 
vezérkönyvvel ötvenezer, gyermek taneszköze 
hatezer korona. Budapest , Damjanich-u. 46. 

4 polgár i t végzett, németül is tudó, jómodorú 
ügyes tan í tványomat a j á n l o m gyermekek mellé. 
Fizetés megjelölésével szíves megkeresést kér 
Nagy Dénesné. Dunabogdány. 

Cserélnék vasútál lomás mellett áll. tanítóval, 
Budapesthez vonattal két órányira fekvő fcely-
ről (fővonal mentén). Áll. tanítónő, Tass, Pest 

í megye. 
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Róni. kath. vallású, szorgalmas tanítónő azon-
nal i belépésre kerestetik két elemista fiú mellé. 
Családtagnak tekintetik. Teljes ellátás, fizetés 
megegyezés szerint. Megkei esések: Szipola 
Gyula földbirtokos Kőröshegy (Marócpuszta) 
küldendők. 

Ref. Kartársam! Akar könnyeket fakaisztani, 
de vigasztalni is a koporsónál? A k a r j a a gyász-
szer tar tás t meghatóvá tenni? Hozassa meg 
azonnal harmincezer korona kedvezményes 
á r é r t kétszáz közkedvelt temetési énekemet. 
Fövenyessy, Borsodgeszt, p. Sály. 

Vennék zongorát vagy pianinót ; gyá r tmány-
és ármegjelöléssel. Komáromi József, Szolnok. 

E g y Fussharmónium eladó. Székesfehérvár, 
Zámody-u. iskola. 

Zimmermann-harmónium. mestermű, 12 mil-
l ióért eladó. (Kápolna- és templomi célra is 
nagyon alkalmas.) Hőrl Nándor . Budapest . I I , 
Török-utca 8 

Koncer tharmónium, legelsőrangú műremek, 
18 millió a lkalmi áron eladó. Hőr l Nándor, Bu-
dapest , II , Török-utca 8. 

Cserélek gyönyörű vidékről, 17 tanerős isko-
lától. hasonló erdős, hegyes helyre. Major Gá-
bor, Diósgyőr. 

Keresek pusz tára perfekt német, zongoratani-
tónőt, ki há rom leányomat I—IV. elemi, I . pol-
gá r i osztályra előkészítené. Tel jes ellátás, fize-
tés megegyezés szerint. Megkeresést Merényi 
K á l m á n t iszt tartó. Galambospuszta, u. p. Püs-
pökhatvan kérek. 

Házitanítói , i rodai munká t vállal nyuga lma-
zott kántor taní tó , koszt és lakásért . Hegedűt , 
németet taní tok. Cím a kiadóban. 

Pedigógiumi jegyzeteket nyelv- vagy termé-
szetrajzi szakosoknál, első évfolyamra, h iány-
ta lanul keresünk. Suha Jenő tanító. Várpalota . 

Okleveles tanítónőt keres egygyermekes ta- i 
nítópár , aki gazdálkodni szeret, havonkint egy j 
mázsa tnízli és tel jes ellátás mellett. Bacskó Jó - | 
zsefné, Ida t anya , u p. Gesztely. Zemplén megye. 

— I 
Műkedvelőknek! November hó végén jelenik 

meg Csite Káro lynak „Katica" c ímű 3 felvoná-
sos, legszebb, legérdekesebb népszínműve. K a p -
ható szerzőnél, Körmenden, 20000 koronáért , 
valamint „Leánycsel", „Bíró leányai" „Legény-
fu r fang" , „Pi tos alma", „Tóth Lidi". ,.Fz a kis 
l ány megy a k ú t r a " népszínművek, 17.500, 14.000, 
14.000, 14.000, 14.000, 10.000 koronáért . 

Legszebb karácsonyi színdarabok kisebb is-
kolás és óvodás gyermekek számára Csite K á -
rolynak: „Anikó üzenete" és „Jézuska cukor-
k á j a " munkái . Kaphatók szerzőnél Körmenden 
5000 koronáért . 

Szerény igényű, németül tudó óvónőt kere-
sek 4 és 6 éves gyermekeimhez. Dr . Luttor, Ve-
resegyház (Budapesttől 28 km). 

Cserélnék vasútál lomással bíró. hasonló ja-
vadalmazású nagyobb községben lévő kántor-
taní tóval . Leveleket „Gondtalan megélhetés" 
jeligére a kiadóhivatalba kéiek. 

Hi rde tmény . 
Szövetkezetünk folyó évi október hó 19-én 

megta r to t t harmadik évi rendes közgyűlése a 
szövetkezet felszámolását határozta el, miért 
is f e lh ív juk a szövetkezet hitelezőit, hogy eset-
leges követeléseiket jelen hirdetmény közzé-
tételétől számított 6 hónapon beliil érvényesí t -
sék, mivel későbbi bejelentéseket tudomásul 
nem vehetünk. 

Budapes t , 1924 október 25-én 
A „Kalász" hitel-, árú- és mező-

gazdasági szövetkezet igazgatósága. 

Gyermekszerető, gyermeknevelésben já r tas , 
hatéves egyetlen fiúgyermekem mellé tanító-
nőül és nevelőnőül okleveles tanítónőt keresek. 
Teljes el látást is tudok adni. Cím: dr . Simkó 
Endre ügyvéd, Nyí regyháza . 

Szövőszékek, bordák, acél- és pamutnyüs tök , 
vetélők. feszítők, motolák. felvetők, csévelő-
kere iek , nyüstösgérek és minden szövőberen-
dezési felszerelés azonnal kapható: a s iketnéma 
fiúk vác i foglalkoztató intézetéből. 

„Gycrmekszinház." Tündérálom, Legkedve-
sebb vendég. Belvárosi fiúk. Tudós doktor. K i 
a hős. Török rózsa, m a g y a r rózsa; kis gyer-
mekdarabokat tar ta lmazza. 10.000 korona utal-
ványon való beküldése után „Művészeti Osz-
tály", József-körűt 11. száll í t ja. „Bujdosók". „Ki 
a legény", „Borban az igazság". „Pápa i diá1 

kok" négy egyfelvonásos összesen 15.000 korona. 
Árjegyzéket küldünk. 

Orgonahangok 950 énekkel 60.C00 K, kapocs-
csal 80 000 K-ért megxendelhető Molnár József 
kántor taní tónál Kúnszentmiklóson. 

Van falujában mozigép? Még ma í r jon fel-
vi lágosí tásért és részletes a jánla tér t Hatschek 
és Farkashoz, Budapest . IV. Káro ly-körú t 26, 
az ország legrégibb mozispecialistája. 

I s k o M é s óvodai Ünnepélyekre Irt 

HAZAFIAS SZÍNDARABOK, 
JJELEME íüX, SZAVALATOK 

írta : 
OLEXYNÉ MAYER IRÉN óvónő. 

A nagyméltósígú m. kir vallás? és közoktatásügyi 
miniszter úr 1924. évi 61.11 ijVIlI számú rende'e 
vei minden iskoli és óvodának beszerzésre ajánlva. 

Ára 21 .000 korom. 
Vidéki rendelőknek — 2t ezer korom beküldése esetén — bér» 

montve küldjük meg. 

FERENCZl B. könyvkiadóhivatala 
MISKOLC. 
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KARÁCSONYFA ALATT 
Karácsonyi Tersek, párbeszédek, jelenetek és kottás éne-

kek gyűjteménye. 
Szerkesztik: Knábel Vilmos és Vikkert Lajos. 

Ara 14.000 korona. A készlet fogytán van, sürgős ren-
delés kívánatos. A könyvhöz november hó közepén pót-
füzet jelenik meg, melyre előjegyzést elfogad a Luther-

Társaság könyv- és papírkereskedése 
B u d a p e s t VIII , S z e n t k i r á l y i - u t c a 51/a. 

H A R M Ó N I U M 
hegedő vagy más hangszerről árajánlatot küld az 

Első magyar hangszergyár 

S T O W A S S E R 
BUDAPEST, II, Lánchíd-u. 5. 
Legni *yobb gyár mindennemű hang-

szerek bei . 

ELSŐ PÁPAI FAISKOLA 
VESZPRÉMI-ÜT 58 . SZAM. P A P A . 

Ajánlja ncmes^yömölcsfa-, g zdaságí. és díszfa., díszcserje., ribizke-, 
málna' , val.mint vad. és magcsemetéit, élősövény készítésére szol. 
gáló gleditschiát, stb. kiváló nemekben és faj tákb n, mélyen leszál. 
b'tott árakon. Kívánatra árjegyzéket küld és szaktanáccsal szolgál. 

Rieger Ottó orgonagyár 
BUDAPEST, 

X., S Z I G L I G E T I - U . 29. 
(Rákosfalva). Tel. J. 93—45. • » 

u j o r g o m A k a t , 
valamint homlokzat-sipok 
szálli ását és orgonajaví-
tásokat m é r s é k e l t árban, 
szakszerű és művészi kivi-

telben el vállalunk. 

MARX és MÉREI 
tudományos műszerek gyára 

Buclap«st, VI . ker. Bulcsú-utca 7. szám. 
TELEFON : 2 1 - 0 6 , 1 5 4 - 8 8 . 

Gy ártanak: 
Számológépet, 
métermérték» 
gyűjteményt, 

fizikai, kémiai 
és természet-

rajzi felszerelé-
seket. 

Országos Tass zerkiállításon aranyérem és aranyoklerél-
= = Fennáll 25 év 6 ta . = = 

M n 
ü 

Tanítók és óvónők figyelmébe 1 

A nagymél tó ságú m. kir. valláss és közoktas 
tá«ügyi min isz té r iumnak a » N é p t a n í t ó k Lapja® 
1924. évi o k t ó b e r 15=i számában közölt 1924" 
évi 61.715/VIII- a. számú rende le tében ajánlot t 
Iskolai és óvodai ünnepélyekre alkalmas 
hazafias színdarabok, jelenetek, szavalatok 
című m ű v é n e k folyta tásaként k iadásunkban 

egy másod ik kötet j e l e n t m e g : 

TÜNDÉREK 
ÉS ANGYALOK 
Gyermekek, iskolák és ó v o d á k részére í r ta : 

O L E X Y N É M A Y E R I R É N . 
Tartalmaz több felvonásos tündér'mesejátékot, hazafias 
színdarabot, karácsonyi pásztorjátékot, karácsonyi 

színjátékokat, jeleneteket, szavalatokat és dalokat. 

^ ^ Iskolák és óvodák részére nélkülözhetetlen. 

Ára ma 3 0 . 0 0 0 korona. 
Iskolák, tanítók és óvónők a pénz előleges beküldése ese<= 
tén. bérmentve kapják. — Utánvételes megrendelésnél a 
por t i t felszámítjuk. Hazafias üdvözlettel 

MAGYAR JÖVŐ lapkiadóvállalat r, t. könyvnyomdája 
MISKOLC, Hunyadi-u. 21. 

Telefon 882. Telefon 882. 
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O R G O N Á K , 
h a r m o n i u m o k 
jav í tását é s h a n g o l á s á t j u t á n y o s á r o n 

e s z k ö z l i 

P O B U D f i J Ó Z S E F 
R Á K O S P A L O T A 

Iskola-utca 106/114. 
O r g s n á k á tép í té sé t , valamint az el* 
rekvirált s í p o k a t g y o r s a n é s ponto< 

s a n e szköz l i . 

Új orgonákra dí jmentesen tervezetet küldök 

Elsőrangú 

k a ™ : h a r m o n i u m o k 
(korlá'olt mennyiségben) 12 mi l l ió tó l f e l jebb . K a p h a t ó k i 

B U D A P E S T 
II, Török-utca 8 . s z . HÖRL NÁNDOR 

K A R T Á R S A K I 
Uj orgonákat ajánl, úgyszintén átépítést, 
homlokzatsípokat, orgona-, harmónium- és 

z o n g o r a h a n g o l á s t 
a legjobb kivitelben mérsé-
kelt árak mellett eszközöl: 

K M O S K Ó I S T V Á N nyug. gondnok VÁC. 
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A. t . t a n í t ó s á g n a k a z a l á b b i r e n d k í v ü l i 
m é r s é k e l t á r a k : 

F O G K o a o m 
Nagyobb 22 k a r á t o s a r a n y b ó l 31)0.000 „ 

mtgrcndelétcknil M ű f o g a k Unom k a u c s u k b a n 80.000 „ 
tlánimin? J a v í t á s o k ( p ó s t . i s k i i l d h e t ö ) 80.000 „ 

F E Ü f V E S I J E N 5 á l l S l z o t t 

V I I , THÖKÖLY OTB. (A. Kelet i p á l y a u d v . ind. old. s z e m b . ) 

AIVUGY T U VMYOS T A R S U L A T O K 
SAJTÓVÁLLALATA 
R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 
K É S Z Í T É S K I A D . . 

KÖNYVET 
UJ/ÁGOT 
NYOMTAT-
VÁNYT 

BUDAPEST, MÚZEUM-KÖRÚT 6 
T E L E F O N - S Z Á M J. 7 2 - 0 6 . 

F i t t l e r S á n d o r 
o r g o n a - , o r g o n a s í p - é s 

h a r m ó n i u m k é s z i t ö v á l l a l a t a 
PESTERZSÉBET 

Erzséb«t«u tca 23 . s z á m . 

Vállalja modern új orgonák ké-
szítését művészi kivitelben 

Ré<t orgonák átalakítását és ja-
vítását. 

Mindennemű orgonasípok speci-
ális készítését és szállítását. 

Szívó- és nyomórendszerű har-
móniumok készítését és javítását. 
Kfttséjtanrexsttal készséggel szolgálok. 

ISKOLAPADOK, TORNA-
ÉS JÁTÉKSZEREK, ATHLE-
T1KAI CIKKEK, BÚTOROK 

GYÁRA 

LOPOS GYULA 
B U D A P E S T , I I I , B é c s í - ú t 8 5 . s z á m . 

TELEFON 1 1 3 - 4 4 . 
Költségveté ssel és ár jegyzékkel dlj-

. mentesen szolgálok. 
,ZAHN".R£NOSZERO I S K O L A P A D O K . 

K e d v e z i 
f i z e t é s i 
f e l t é t e l e k 

Az ütemembe beolvadt Feiwel.féle iskola, 
padgyár összes padmintáinak gyártása 

Váradi Miklós és társa Barakovits 
m O o r g o n a i é p i i ö k 

Rákospalota i ] fal a 
( B u d a p e s t m e l l e t t ) 

Klapka György-utca 52. 
'Készítünk pneumatikus és elektromos 
rendszerű orgonákat bármilyen nagy* 
Ságban és kivitelben. Úgyszintén mo-
dern gépezetes orgonákat. Mindennemű 
orgonaaipokat és elektromos fujtató-
berendezéseket stb. Vállalunk javításo-
kat. átépítést, tisztítást, hangolást és 
orgonák jókarbantartását Tervekkel és 
költségvetéssel készséggel szolgálunk. 

ORSZÁGH SÁNDOR 
ÉS FIA 

orgona- és harmoniumgyár 
R á k o s p a l o t a - Ú j f a l u 
E ö t v ö s u tca 93. s z á m 

B u d a p e s t m e l l e t t 
a n v u g n t i p á l y a u d v a r t ó l a C 

k o c s i v a l a v é g á l l o m á s i g . 

Alapíttatott 1861-ben. 
Vilin úi orgonákat, konlokzatiípokat. 
•rgona-ítépitéseket (vllianyeróre, cső-

rendszerre). művészi kivitelben. 
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| A M AGYAR KIR ALYI ÁLLAMI TÉRKÉPÉSZET | 
§ Dr. Kcgutcwicz Károly új iskolai atlaszainak kiadója. 

A m. kir. Állami Térképészet kiadásában megjelent: s 

I N É P I S K O L A I A T L A S Z I 
ww tea 

(Vidéki iskolák számára.) Nyolc térképlappal. — Tervezte: Dr. Kogutowicz Károly. 
S Min. engedélyezés száma 122.350/923. Ára 16.660 korona. § 

[Ez a' IC£Ol(s6fcb n é p i s h d a i atlasz! § 
£ Komoly érc,pk!őc,(5krrk n utalvárj példányt bevezetés céljából szívesen küldünk. Minden- £ 1 hova, ahol köiij-vkeieíktcő dílcmd, e l c i j ö * feltételek n ellett közvetlen szállítok, s meg- 5 2 adom azt a kedvezményt, melyet bárki adhat. 2 

I ÚJ FALITÉRKÉP! I 
| A Magyar Szent Korona Országai | 

a trianoni békekötés előtt és után.] 
S Tervezte Kogutowicz Eároly dr. egyetemi ügyelőségnél megtekinthető. Min. eng. száma — 
= tanár. Szines, nagy faliléikép. A legújabb 37ÍÍ95/922. Nagysága 120X180.Ára K 70.000.—, E 
£ pedagógiai elvek alapján készült és rend- összehajthatóan,vászonszeyéllyelK 170.000.—, £ 
| kívül áttekinthető. Egy péklány a tanfel- lécekkel 200.000.—. 

n w i i i i i i Tfc • rT iiwnTnnrn 

1 Egyéb iskolai földrajzi kiadványok: | g y érdekes történelmi falitéiképs | 
£ Magyarország politikai kézi Gergely E., £ 
i térképe. 1:2,500.000. Ára K . .. 3500.- N a g y a r o r s z á g ezeréves sorsa, i 
S Magyarorszag hegy- es vízrajzi kezi 
£ térképe. 1:2,500.000. Ára K 5000.— Színes, falitérkép. Feleslegessé teszi a tör- £ 
= Pestmegye kézi térképe. (Nagysága' ténelmi falitérképek egész sorozatát, mert 5 
= 30X23) cm) Ára K .. 3500.— m i n d e n t m a | r ában foglal. Ára K 21000-, § 
S Ezekből mintákkal ingyen szolgaiunk ! vászonszegéllyel és lécekkel K 70000.-. | 

| Egyéb f a l i t é r k é p e k : I 
£ g85ZB. bajtható lécekkel, £ 

hajtható Lécokktl, v a s z o n s z e g é l l y e l ~ 
T á K z o n s z e p é l l y e l K o r o n a K o r o n a 5 

£ Magyarország hegy- és víz- Korona ' Koronn A föld képe féltekében.. .. 220000 260 000 s 
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A MAGYAR NEMZET TANÍTÓJA. 
- A P Á C Z A I CSERE J Á N O S S Z Ü L E T É S É N E K 300. É V F O R D U L Ó J A A L K A L M Á B Ó L . -

í r t a : dr. Neményi Imre, á l lamtitkár. 

Az .1925. év ünnepek esztendeje lesz a magyar 
iskola-ügynek, a tanító- és a tanár társadalom- j 
nak — az elemi iskolától fel az egyetemekig. i 
l ibben az esztendőben lesz 300. évfordulója i 
annak, hogy Apáczai Csere János született, j 
Nevének és érdemeinek fénye évszázadok fo-
lyamán a köztudatban ta lán kissé elhalványo- \ 
clott, de ez nem az ő hibája , hanem csak az iva-
déknak szégyene. Azok között a kiválóan érde- I 
nies férfiak között, akiknek emlékét a. magyar ' j 
tanítók és tanárok időnkint méltán ' ünnepelni ! 
szokták, nincsen senki, aki inkább rászolgált 
volna, vagy több joggal igényt fo rmálha tna 
a r ra , hogy a m a g y a r taní tók és tanárok ünne-
pet szenteljenek az emlékének, min t Apáczai 
Csere János, Szinte azt mondhatnók, hogy szel-
lemi rokonság és vérnek kötelékei fűzik őt a 
magyar t anügy munkásaihoz. Ö nemcsak azzal 
érdemelte meg részünkről az örökké zöld bo-
rostyánt , hogy noha papi pá lyá ra készült, mint 
európai h í rű theológus és orientalista, a nyu-
galmas és gondtalan életet biztosító papi szó-
szék helyett, isteni benső elhivatásból a taní-
t á s t választot ta reá nézve végzetes élethivatá-
sul; nem is csak azzal, hogy a m a g y a r tudomá-
nyosságot ha lha ta t lan ér tékű munkákka l a j án -
dékozta meg, a m a g y a r neveléstörténetben pe-
d ig út törő munkásságáva l ú j korszakot nyi-
tott , hanem azzal is, hogy há rom évszázaddal 
ennek előtte a taní tói (akkor a hibás képzésű 
tanár szó még nem létezett) és professzori 

állás megbecsülését és e megbecsülésnek az 
anyag i e l lá tásban való érvényesülését is, ellen-
ál lhata t lanul meggyőző erővel követelte; az 
állás tekintélyének biztosítását és a tan í tó 
egyéni függet lenségét pedig olyan messzemenő 
mórtékben, szinte erőszakoltan sürgette , hogy 
az ő célkitűzésétől ebbeni a tekintetben — saj-
nos — még manapság is messze innen v a g y u n k . 

Apáczai a taní tó és a t a n á r egyéniségével 
szemben a legmagasabb erkölcsi mér téke t 
á l l í t ja fel, de azután a n n a k megfelelően kí-
ván ja a vele való megkülönböztetett e lbánás 
alkalmazását is. Noha nyomatékosan hang-
súlyozza, hogy a taní tás t a tanító, t a n á r ne ki-
zárólag kenyérkereset i eszköznek tekintse, 
mindazál ta l követeli a kielégítő díjazást," de 
nemcsak azért , hogy a taní tó „a háza népével" 
gondtalanul megélhessen, hanem azon az okon 
is, hogy a taní tó a t an í tás u t án f ennmaradó 
szabad idejét nyugodtan önképzésre, tovább-
képzésre fordí thassa . Ö volt nálunk az első. ak i 
perhorreská l ta „az emberből lett taní tót" ; ak i 
bensőséges pedagógiai meggyőződéssel hir-
dette, hogy a tanítás művészet, amelyre szü-
letni kell; a k i erősen kialakul t cél tudatosság-
gal sürget te a szo m o d e m értelmében ve t t 
tanító- és tanárképzést. A X V I I . századbeli ke-
serves nemzeti küzdelmeinkben, véres h a r -
cainkban megdöbbentő módon megfogyatko-
zott nemességünket a szellemi ar isz tokráciával 
aka r t a reorganizálni, — és evégből azt a j avas -



2 Néptanítók Lapja 35—36. szára. 

latot terjesztette Barcsay Ákos fejedelem elé, 
hogy képesítő okmányának egyszerű bemuta-
tása alapján, minden tanító és tanár „nobili-
táltassék"; részére az örökletes nemesi oklevél 
— származására való tekintet nélkül — ki-
adassák. 

Apáczai a maga idejében nemcsak hazánk-
nak, hanem korának egyáltalában egyik leg-
ragyogóbb elméje, korát évszázadokkal meg-
előző, merész röptű, magasan szárnyaló szel-
leme. Az iskola-ügyben elsőnek ö ismerte fel a 
politikumot. Mondhatnók őt az első magyar 
kultúrpolitikusnak. ha a hangsúlyt az elneve-
zésre helyeznők. Elég az ahhoz, hogy az analfa-
béták millióit ő stigmatizálta, mint a nemzet 
homlokát égető szégyenbélyeget; ő teszi a feje-
delemnek és a törvényhozásnak elengedhetet-
len és elsőrendű kötelességévé a népiskoláknak 
olyan tömeges felállítását, hogy még a leg-
kisebb faluban is mindenki és a városban még 
a legszegényebb ember is, az elemi iskolának 
Apáczai által megállapított quadriviumára ok-
tattathassa gyermekeit, mert ahol ez nincs 
meg, az félreismerhetlen jele annak, hogy „az 
az ország, tartomány és város a temérdeki tu-
datlanság tengerébe borult be és Isten orszá-
gától is távol vagyon." 

A XVIII . században az iskoláknak taní tási 
ayelve az egész vonalon világszerte a latin 
volt. Ebben a korban lépett fel Apáczai, mint a 
magyar tannyelvű, hazafias szellemű nemzeti 
iskolának ihletett lelkű, prófétai szellemű, fárad-
hatatlanul lelkes apostola, ki az elnemzetietlenítő 
latin nyelv „bitaugolt uralmával szemben", sür-
gette, hogy a magyar nyelvet az iskolában ter-
mészetes jogaihoz juttassák. Ennek a célnak 
szolgálatában ír ta meg a világirodalomban más-
fél évszázadon keresztül egyedül állott, a tudo-
mány egész birodalmát felölelő „Magyar 
Eneyclopaedia"-ját; ezt a célt munkálta magyar 
nyelven írt bölcsészeti műveivel és a „Logi-
kácská"-v&\, melyekben a magyar bölcselet-
tudomány örök dicsőségére félszázaddal előbb 
szólaltatta meg Ramust és Cartesiust nemzeti 
nyevünkön, mint „a nagy gondolkodók nemzete", 
a német, a magáén. Hogy „nyelvében él a nem-
zet": ezt a sarkalatos állambölcseleti igazságot 
is látnoki intuícióval elsőnek Apáczai ismerte 
fel; tüzes nyelvvel hirdetve igyekezett azt a 
magyar nemzet köztudatába rögzíteni; — és éle-
tének emberi erőt meghaladóan önfeláldozó 
munkájával szolgálta azt koporsójának lezár-
táig. 

Ha mindezeket kiegészítem még atinak a tény-
nek a megállapításával, hogy Apáczai hangoz-
tatta elsőnek az általánosan kötelező ingyenes 
népoktatást; hogy ő ismerte fel a nemzeti kul-
túrának államalkotó erejét; hogy ő hirdette 
velőtrázó erővel meggyőzően „álmos, hályogos 
szemű magyar népé"-nek, hogy csak az a nem-
zet tarthatja fönn magát, mely fejlett nemzeti 
műveltségével belekapcsolódik az emberi műve-
lődés haladó folyamatába, olyképen pedig, 
hogy fönnmaradása az emberiség általá-
nos érdekeinek szemszögéből nézve nem lehet 
köaömbös; akkor pontot tehenünk Apáczainak 

egy rövid cikk szűk kereteihez mérten inkább 
csak vezérszókkal jelzett kultúrpolitikai törekvé-
seihez, — és rátérhetünk elméleti és gyakorlati 
pedagógiai tevékenységének rövid jellemzé-
sére. 

Bod Pétertől tudjuk, hogy Apáczainak „a 
tanításban messze földön mása nem volt"; há-
lás és hű tanítványa, gróf Bethlen Miklós pedig 
önéletrajzában azt í r j a róla, hogy „én Apáczait 
mint atyámat úgy tartottam, szerettem, becsül-
tem, és emlékezetét ma is becsülöm"; ugyancsak 
Bethlen jegyezte fel, hogy amikor Apáczait a 
gyulafehérvári iskolától elüldözték és egyévi 
felfüggesztés után Kolozsvárra került, ahol 
deák-internátus nem volt, „a tanítványok ott-
hagyták az ingyen ellátást nyúj tó gyulafehér-
vári alumneumot és meggondolt szabad válasz-
tásból Kolozsvárra mentek tanulás kedvéért; 
követvén Apáczait a szegénység közepébe". 

Jellemezzem iskolai rendszerét és pedagógiai 
elméletét? — Ami Bacon ós Ratich óta a nevelés 
történetében haladás feljegyeztetett; amit har-
madfél évszázadon keresztül az emberiség leg-
kiválóbb lángelméi a neveléstudomány terén 
értékest és csodálni valót produkáltak; amiért 
Feneion, Locke, Seiler, Rochow, Franké, Basedow, 
Felbiger, Pestalozzi, Owerberg, Diesterweg és 
Rousseau, mint a neveléstudomány nagymeste-
rei és az emberiségnek hervadhatatlan érdemű 
jóltevői tiszteltetnek mindazt csirájában 
feltaláljuk Apáczai pedagógiai műveiben: a val-
lás-erkölcsös nevelés; a szeretet, mint csalhatat-
lan és egyedül üdvözítő nevelő eszköz; a gyer-
mek hibáinak megelőzése az okok elhárítása 
által; az iskolának és a gyakorlati életnek egy-
másra való kölcsönhatása „a tanultaknak hasz-
nát a mindennapi életre megmutogatván"; a 
testi nevelésnek homloktérbe helyezése; a lélek-
ölő verbalizmusnak számkivetése a tanulásból; 
a szőrszálhasogató nyelvtani szabály-magoltatás 
helyett a direkt-módszer szerinti nyelvtanítás; 
az addig európaszerte teljesen elhanyagolt reál-
tantárgyaknak a tantervbe való felvétele „a 
tanítást a reáliák csodálatos dolgaival meg-
élesztvén"; a gondolatok szabatos kifejezésének 
célkitűzésével a beszéd- és értelemgyakorlatok 
felvétele az elemi iskolába; a növendékekkel való 
egyéni foglalkozás; a gazdasági, ipari és szo-
ciológiai elem belevonása a tanítás anyagába; 
a szemléltető módszer és az iskolán kívüli 
továbbképzés; végül a saját maga által is művé-
szeti fokon alkalmazott koncentrikus tan-alak-
nak használata mindez feltalálható Apáczai 
pedagógiai programmjában. 

Iskola-rendszerének fénypontja, hogy abban a 
korban, amikor tanárnak és tanítványnak egy-
aránt szigorú büntetés terhe mellett tiltva volt 
még az iskolai óraközi magántársalgásban is 
az anyanyelv használata, Apáczai követelte és 
a maga hatáskörében meg is valósította — bár 
e miat t sok üldözésnek volt kitéve —, hogy az 
elemi iskolán kezdve fel az egyetemig, az egész 
vonalon a tanítás nyelve kizárólagosan a ma-
gyar nyelv legyen. Iskolarendszerében alsó, 
közép és felsőfokú iskolát különböztet meg. Az 
alsó iskola, az „anyai schola" (népiskola) Apá-



:39—40. szám. Néptanítók Lapja 3 

caai értékelésében fő-fontosságai intézményként 
saerepel, „mert ezek fölfr iss í t ik az államot és 
az egyházat ; az egyházra és az emberek többi 
t á r saságára minden jónak a fo r r á sa ezekből fa-
kad". öncélú iskolának tekintet te a népiskolát, 
mely a nép alsó rétegeinek k u l t ú r á j á t volt hi-
va tva szolgálni, — és ez a fe l fogás az ő iskola-
rendszerében az által ju t kifejezésre, hogy azok 
számára, akik t anu lmánya ika t folytatni k íván-
ják, felál l í t ja a népiskola és a középiskola között 
helyet foglaló előkészítő osztályt. Középiskolája 
a trivium és a quadrivium t an í t á sá t ölelvén fel, 
ennek megfelelően két tagozattal hét osztályra 
ter jed. Főiskoláját (egyetem) négy fakul tással 
tervezte: bölcsészet, jog-, orvostudomány és hit-
tudomány. A bölcsészeti szak 5 éves tanfo lyamú 
lett volna, az orvosi és a jogi 10, a teológiai 
fakul tás elvégzése pedig 12 évet igényelt. Apá-
czai minden fokú iskolának nemcsak a szerve-
aetét ál lapította meg, de tan te rvé t és rendtar tá-
sát is kidolgozta. 

Ezzel elérkeztem Apáczai é le t ra jz i ada ta inak 
közléséhez, — és ez, a legszomorúbb része fel-
adatomnak. Apáczai élete ígéret maradt . E g y 
értékes, áldásos és konkrét eredményekben 
pazarul gazdag tudományos és gyakorla t i olyan 
munkásság után, amely egy pát r iarka-kor t é r t 
ember életének is lélekemelően szép tar ta lmúi 
szolgálhatott volna: ez a nemes élet 34 éves ko-
rában kialudott . ö becsületes, de szegény szülők-
nek korai á rvaságra ju to t t és idő-nap előtt ön-
maga erejére u t a l t gyermeke volt . Hogy 1625-
ben született, .azt s a j á t feljegyzéséből t ud juk ; 
születési idejének közelebbi ada ta i azonban is-
meretlenek, mert szülőföldjének, Apácaa község-
nek református papi l ak já t az anyakönyvekkel 
és az i ra t tá r ra l együt t , a tűzvész emésztette. 
Első gyermekkorát illetően, cserben hagynak az 
adatok. Zsenge korában jutot t tel jes á rvaságra , 
és így minden valószínűség amellett szól, hogy 
a szülőtlen és teljesen vagyonta lan gyermeknek 
csakis kiváló szorgalma és m á r akkor is fel-
tűnő rendkívüli tehetsége egyengette az u ta t a 
kolozsvári és még későbben a gyulafehérvár i 
kollégiumba, hol „annyi szerénységgel és épü-
lettel folytat ta tanulmányai t" , hogy egyházá-
nak anyag i támogatásával a holland egyete-
mekre küldetett t anu lmánya i t folytatandó. I t ten 
korának egyik legsokoldalúbb, mélyen járó el-
m é j ű tudósává, nagytekintélyű or ienta l i s tá jává 
képezte magá t és olyan kitűnő hírnévre tett 
szert, hogy az u t recht i egyetemen katedrával 
k íná l ták meg. De az ő szemében a dicsőség is 
csak akkor bírt értékkel, ha hazá jának szolgá-
la tában szerezte azt. Ezért tehát az a ján la to t 
visszautasí tva, 5 évi ot tani tar tózkodás u tán 
haza jö t t azzal az elhatározott szándékkal, hogy 
a művelődésben akkor messze e lmaradt volt 
nemzetét az európai kul túrnépek sorába fel-
emelje. önfeláldozásig, melyet halálával pecsé-
telt meg, ennek a célnak szentelte minden teeti-
ielki erejét, szellemének szédítő tudását, akara-
tának korlátlan energiáját. Mikor 1653-ban, tehát 
28 éves korában hazajött, akikor magával hozta 
már bölcsészeti irodalmunknak díszét és őrök 
foüsakegégét, a „Magyar Logikácská"-1 és műve-

lődéstörténetünknek korszakot jelölően magasra 
emelkedő mérföldjelölő kövét, a „Magyar En-
cyclopaediá"-t. It thon közönnyel f o g a d t á k ; esz-
ményien nemes i r ányú hazafias törekvéseit 
félreértet ték; mellőzték őt : szellemileg, jellemi-
leg, erkölcsileg nála ,,iniinite alacsonyabb rendű" 
idegenekkel szemben; életét mél ta t lan bántal-
makkal elkeserítették; gyu la fehérvár i t a n á r i ál-
lásától megfosztották, ső t a halálbüntetéssel is 
megfenyegették. Mindez sem nem lankasztot ta 
buzgóságát, sem munkakedvét nem tö r t e meg. 
Sőt. Mikor egy ú j iskola szervezésének felada-
tával megbízva, Kolozsvárra áthelyeztetett , ott 
olyan ember i erőt meghaladó tevékenységet fej-
tett ki, mely áldásos eredményeiben túl-
szárnyal ta még az ő rendkívül i qual i tásaihoz 
fűzött várakozásokat is, de egyszersmind 
„gyenge testi erejét is felemésztvén", időnek 
előtte s í r ba vi t te őt, az 1660. év újesz tendő nap-
jának h a j n a l á n 34 éves korában. 

Fenntebb említett m u n k á i n kívül m é g a követ-
kező. a m a g u k nemében szintén korszakos jelen-
tőségű művek őrzik Apáczai nevének hal lhatat -
lanságát : „Disputatio de introductione ad phi-
lologiam 'sacram." — „Disputat io de p r i m i ho-
minis apostasia ." — „Orat io de s tudio sapien-
tiae." — „Disputat io de pol i t ia ecclesiastica." — 
„Chatechismus." — „Oratio de summa scholarum 
necessitate." — Négy tudományos t á r g y ú ..ne-
héz ma te r i ákban" írott levelei. — „A m a g y a r 
nemzetben immár elvégtére egy Akadémia 
(egyetem) feláll í tásának m ó d j a és f o r m á j a . " — 
„Narrat io ve ra actus." — „Apologia." 

Mikor 5 év előtt hazafias felbuzdulásunkban 
iskoláinkat történelmi és i rodalomtörténet i 
nagyja ink neveivel díszítet tük fel, Apáczai Csere 
János ha lha ta t lansága nem jutot t mél tányló iga-
zaihoz. Ez az eléggé nem sa jná lha tó m u l a s z t á s a 
jubiláris évben, minden kétségen túl bőségesen 
korr igál ta tni fog. 1925-ben a magyar hivatalos 
és nem hivata los tudományos és i rodalmi vi lág 
ünnepelni f o g j a Apáczai emlékét. De a vezető 
szerepet ezen ünnepségek rendezésében a m a g y a r 
iskoláknak, a magyar taní tóknak és minden 
rendű t aná roknak kell ambicionálniok. I t ten 
becsületbeli tar tozásnak lerovásáról van szó, és 
a magyar k u l t ú r a napszámosai nem fognak adó-
sai maradn i egyik ragyogó eszményképük — 
a legfennköltebb lelkű m a g y a r taní tómester — 
a „praeceptor Hungár iáé" dicső emlékének. 

A nem egyszer , de mindig méltán büszkeséggel 
hivatkozott kultúrfölénynetk is egyik elenged-
hetetlen kr i t é r iuma, hogy tiszteljük n a g y j a i n k 
emlékét. Ez tehá t nemcsak az Apáczai fennköl t 
emléke i r án t való hálás kegyelet t a r tozásának 
lerovása, h a n e m a sajá t m a g u n k nemzeti j ó hí-
rünk-nevünk és becsületünk iránti parancsoló 
kötelesség is ; mert „ő megérdemelte a boros-
tyánt , de az örökké zöld koszorút nagy fiának 
homlokára csak oly nemzet teheti fel, mely a r r a 
maga is mél tónak muta t ta magát" . 

Csonka Magyarország — nem ország, 
Egész Magyarország — mennyország. 
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A szegénygyámolításról. 
í r t a : Hanvai Sándor, ny. székesfőv. előljáró. 

I. 
A szegénygyámolítás jósága sok körülmény-

től függ. Jó szegénygyámolítás azonban csak 
ott van, ahol a szegénygondozás bizonyos rend-
szer szerint történik. Rendszertelen, kapkodó, 
bár bőkezű adakozás a bajokat, a nyomort csak 
súlyosbítja és m á r Rosclier mondta, hogy a 
könnyelmű adományosztogatók a szegények 
legnagyobb ellenségei. De a szegénygyámolítás 
rendszerének a helyes megállapítása igen ne-
héz kérdés, mert a szegénygyámolítás nemcsak 
koronkint, hanem helyenkint, sőt embercsopor-
tonkint is változó. 

Aki a szegény ügy fejlődését kissé is kutató 
szemmel nézi, annak különösen három főszem-
pont fog szembeötleni, amelyek e fejlődés hul-
lámzó alakulatain előtörnek. Az egyik, hogy a 
szegénygyámolítás pillérei gyanánt majd az 
egy hág, majd a közhatóságok, majd pedig ezek 
és a társadalom egymást kiegészítve szerepel-
nek. A másik, hogy a szegénygyámolító szer-
vek, hol a társadalmi (laikus, önkéntes, tiszte-
letbeli), hol a hivatásos (fizetett alkalmazottak), 
hol pedig mindkét munkaerő együttes rendsze-
rén épülnek fel. Végül a harmadik, hogy maga 
a szegénygyámolítás mindinkább az egyénicsítés 
(individualizálás) felé halad. 

Az őskeresztény korszakban a szegénygyámo-
lítás egyházi jellegű volt és Münsterberg* sze-
rint az emlbertől az emberhez való testvéri gon-
dozásból állott. A gyámolítási költségek a hit-
községi tagok szeretetadományaihói kerültek 
össze. Koldus nem volt a keresztény községek-
ben és már akkor odatörekedtek, hogy a sze-
gényeket ismét munkaképesekké és gazdasági-
lag önállókká tegyék. 

A kereszténység terjedésével azonban a sze-
génygyámolításban a túlhúzgalom folytán bi-
zonyos rendszertelenség állott be, amely leg-
inkább a keresztényközépkorban mutatkozott. 
Az álszenteskedés, továbbá az az erős hit, hogy 
a jócselekedetekért a túlvilágon külön jutalom 
jár, egyrészt tömeges és tervnélkül való ala-
mizsna osztogatásra vezetett és ez már nélkü-
lözte a rendezett szegénygyámolítás kellékeit, 
de másrészt maga után vonta a koldulásnak és 
csavargásnak, mint külön hivatásnak, úgyszól-
ván külön iparnak a keletkezését. 

Javulást csak az államhatalom megerősö-
dése és a városok növekvő hatalma hozott! 

A középkori várasok egymás után kísérletez-
nek a szegénygyámolítás a'endezésével. A fej-
lődés természetesen az egyes országok szerint 
különböző volt. De míg néhol nagy általános-
ságban inkább bürokratikus (hivatásos) irány-
ban haladt, amelyhez a társadalmi erők csak 
később csatlakoztak, addig másutt megmaradt 
a. fejlődés az ősi kereszténység által megjelölt 
úton. Mindössze az egyházak és egyháztagok 
helyébe a városi hatóságok és a városi polgá-

* Dr. E. Münsterberg: Die Armenpflege. 

rok léptek és ezek a szegényügyi igazgatás 
polgári rendszerét a bürokratizmus lehető mel-
lőzésével alakították meg. 

Angliában pl. a szegénygyámolítás közfeladat 
volt, amelynek alapjait az Erzsébet királyné 
idejében 1601 évben hozott szegényügyi törvény 
rakta le. A szegényekről minden községben a 
békebírák által kinevezett szegényfelügyelők 
leginkább a munkaházakban való elhelyezés és 
foglalkoztatás révén gondoskodnak s az ezzel 
járó terheket közadók út ján fedezik. A zárt 
gondozás mellett csak lassan hódított tért a 
nyilt segélyezés. A hatóság munkáját az ugyan-
csak külön hatalmasan szervezett társadalom 
munkája egészíti ki. 

Franciaországban a szegénygyámolítás ele-
inte fakultat ív volt s a törvényhozás csak ké-
sőbb tért át a szegények egyes kategóriájára, 
mint az aggokra, betegekre és gyermekekre 
nézve a kötelező gyámolításra. Maga a gyámo-
lítási munka a jótékonysági irodákra neheze-
dik, amelyeknek kinevezett és választott tagjai 
vannak. Párizsban a szegénygyámolítás min-
den ága, tehát úgy a nyilt, mint a zárt az ad-
ministration générale de l'assistance publique 
kezében összpontosul, amelyet egy felügyelő és 
tanácsadó testület egészít ki. 

Hollandiában a hatósági szegénygondozás 
lényegében háttérbeszorul és a magán, különö-
sen egyházi jótékonyságnak adja á t a teret. 
Amsterdamban a szegénygyámolítás fő pillérei 
ugyan a hatósági szervek, de az egyéni sze-
génygondozás, patronázsmunkn egyházi, ille-
tően magánjótékonysági kezekben van, mely a 
bürokratikus eljárás szigorát enyhíti és a költ-
ségek egy részét viseli. 

Németországban a szegényügyet főbb voná-
sokban egységesen birodalmi törvény szabá-
lyozza, a részletek azonban az egyes országok 
törvényhozására maradtak. A német viszo-
nyokra általában jellemző, hogy bár a szegény-
ügy községi feladat, annak ellátását polgári 
kötelességnek tekintik és az ezzel járó munkát 
leginkább tiszteletbéli erők végzik. A hivatásos 
erők Csak újabban nyomulnak előtérbe. 

Miután a székesfőváros szegényügyi igaz-
gatása inkább a német rendszeren épült fel, 
talán nem lesz érdektelen, ha e rendszer fejlő-
désével Heimerich Herrmann nürnbergi városi 
tanácsosnak „Az elberfeldi rendszer és ennek 
továbbfejlődése" című munkája nyomán kissé 
behatóbban is megismerkedünk, annál is in-
kább, mert e fokozatos fejlődés reánk ' nézve 
sok tanulságos adatot tartalmaz.* 

A polgárság nagy tömegének a szegényügyi 
igazgatásba való bevonására először Nürnberg 
városban akadunk. Ennek, az 1525. évből való 
szegényügyi szabályrendeletében már a követ-
kező rendelkezéseket találjuk: 

„A vak alamizsna osztogatás helyébe a köz-
ségi gyámolítás lép, amely szerint senki se 
hagyja emberbarát ját koldulni, hanem hogy 

* L. Dr. Heimerich Herrmann: Az elberfeldi rendszer és 
ennek továbbfejlődése. Zeitschrift fiir das Armenwesen. 
1921. 1—3. füzet. 
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amint azt a szentírás mondja, testvéri szeretet-
ből egyik a másikon segítsen, nehogy a szegé-
nyek akár a templomoknál, akár pedig az utcá-
kon alamizsnát kérjenek, vagy követeljenek." 

A szegénygyámolítás vezetésével egy bizott-
ságot bíztak meg, a várost pedig négy kerü-
letre osztották és minden kerület részére egy-
egy szegény fölügyelőt neveztek ki, aki minden 
segélyezési esetet megvizsgálni tartozott. 

A reformok jórésze azonban csakhamar meg-
akadt, míg az elerenyedést a XVIII . század vé-
gén fellépett filantropikus, humanisztikus ideák 
nem frissítették föl. Ezekből nőtt ki 1788-ban a 
hamburgi szegényügyi szabályrendelet, ame-
lyet azután a XIX. században (1853) az elber-
fcldi szegényügyi szabályrendelet követett, 
amely a világszerte ismert úgynevezett elber-
feldi rendszeren alapszik. * 

A berlini 
Pestalozzi-Fröbel-Haus. 

í r ta : dr. Gál János (Berlin). 

A gyermek és i f júság nevelve — oktatásának 
mindenesetre egyik legérdekesebb intézménye 
a berlini Pestalozzi-Fröbel-Haus (Berlin, W. 30. 
Kari Sehrader-Str. 7—8.), melyet Schraderné 
Henriette asszony, szül. Breymann H. még 
1873-ban alapított. Az intézmény a két nagy 
embernevelőnek, Pestalozzinak és Fröbelnek 
alapgondolatai szerint igyekezett sokban ú j 
irányt törni a nevelés ügyének. Akkor sokan 
fejüket csóválták az eszmén ós kételkedtek 
annak gyakorlati megvalósíthatása fölött. Ámde 
az intézmény tavaly már megalapításának fél-
százados jubileumát ünnepelhette meg s ma 
hatalmas teleppé fejlődve beszédes bizonyságot 
tesz életrevalóságáról. Talán nem lesz érdekte-
len, ha a benne tett látogatásunkkor szerzett 
tapasztalatokat nagyobb nyilvánosságnak is 
értésére adjuk. 

Az intézmény ma két nagy palotában és több 
kisebb épületben van elhelyezve. Az épületek 
között fás, kertes részek teszik kellemessé a 
miljőt. Fiúk 2—12 évig, leányok 2—18 évig 
nyerhetnek benne elhelyezést úgy, hogy ma 
kiváltképen a leánynevelés céljait szolgálja a 
Ház. Ma — mondja a prospektus, — mind-
inkább szükségessé válik, hogy a leányok olyan 
nevelést és oktatást kapjanak, mely a közmű-
veltség mellett, a háziasszonyi és iparűzési fog-
lalkozásra is kiképezze őket. Ezért a Pestalozzi-
Fröbel-Haus legfőbb céljának tekinti, hogy a 
nőt visszatérítse a női élethivatás eredeti terü-
letére, t. i. a háztartás gondozására, a gyermek-
ápolásra és a nevelésre, nem feledkezve meg 
azonban arról sem, hogy a nő a közéletben is el-
foglalhassa a maga sajátos egyéniségének és 
képességeinek megfelelő pozíciót. 

Az intézmény két főszakot ölel föl: I. Szemi-
náriumot a nevelés céljaira; II. Háztartási nő-

* L. Dr. E. Münsterberg: Das Elberfelder System. 

iskolát. A Szemináriumnak ismételten 5 ága 
van: 1. Gyermek-kertésznői tanfolyam; 2. Men-
helyi kurzus; 3. Gyermekvezetőnői szak; 4. Kéz-
ügyességi tanfolyam és 5. Külön kurzus a 
magánszemélyek számára kívánságaiknak meg-
felelően. 

A Háztartási Nőiskola szintén 5 ágra oszlilk: 
1. Tanfolyam a. családi háztartás vezetésére; 

2. Tanfolyam a közkonyhák, vendéglő, hotel 
stb. veztésére. 3. Tanfolyam az általános ház-
tartásra'. 4. Tanfolyam az általános gazdálko-
dásra. 5. Szakkurzus az egyes házi teendők el-
saját í tására . 

I.1—2. A gyermekkertésznői és a, menhelyi tan-
folyam tartama l'A év. Tárgyai azonosak, csak 
az előbbiben a kertészmunikák, az utóbbiban a 
menhelyi tevékenység szerepel heti 8—10 órá-
val. Elméleti tantárgyaik a következők: i. Ne-
veléstan. 2. Bevezetés a pedagógiai irodalomba. 
3. Kertészet. 4. Menhelytan. 5. I f júság i iroda-
lom. 6. Egészségtan. 7. Természettan. 8. Művelt-
ség tan. !). Német -nyelv és irodalom és 10. Alkot-
mánytan. Ezek az elméleti tárgyak. Technikai 
tá rgyak: 1. Játék. 2. Torna. 3. Foglalkozástan. 
4. Varrás. 5. Kivágás, rajz, mintázás. 6. Ének. 
A praktikus munkák tárgycsoportja: 1. a gyer-
mekkertben, 2. a menhelyen. 3. Gyermekápolás. 
4. Gyerniekételek készítése. 5. Kert i munka. 

Ez soknak látszik, de a tárgyak a három sze-
meszter szerint megoszlanak, úgy, hogy az ösz-
szes elfoglaltság napi 7—8 órát tesz ki. 

3. A Gyermekvezetőnői tanfolyam elméleti 
tá rgyai : 1. Pedagógia. 2. Egészségtan. 3. Hiva-
tástan. 4. If júsági- éis népirodalom. 5. Oktatás-
tan. 6. Gyermekgondoskodás. Technikai tár-
gyak: 1. Mintázás, kivágás, rajz. 2. Kézügyes-
ség. Praktikus foglalkozás: félévig a gyermek-
kertbeni, félévig a menhelyen főzés és házi-
munkák. A tanfolyam egy évig tar t heti 32 
órával. 

4. A kézügyességi tanfolyam szintén egy évig 
tart . Tárgyai: 1. Fa- és gyalupadmunkák. 
2. Papírmunkák. 3. Kosárfonás és háncsmunkák. 
4. Fröbel-játékszerek készítése. 5. Iparművészeti 

n varrómunkák. 6. Rajz, kivágás, mintázás. 7. 
Módszertan. 8. Hivatás tan. 

II . 1. A családi háztartás-tanfolyam elméleti 
tá rgyai : 1. Élelmiszertan. 2. Háztartási termé-
szettan. 3. Egészségtan. 4. Neveléstan. 5. Pénz-
es anyagbeosztás. 6. Árútan. 7. Könyvvezetés. 
Prakt ikus tárgyak: 1. Főzés. 2. Terítés, beren-
dezés, betegkoszt, gyermekkoszt. 3. Takarítás, 
javítás, pótlás. 4. Mosás, vasalás. 5. Kézimun-
kák. 6. Kert- és virágápolás. 7. Betegápolás ele-
mei. 8. Csecsemőápolás. 

2. Az idegen háztartások vezetésénél ezekhez 
még különböző adminisztratív és irodai isme-
retek járulnak. 

3. Az általános háztartási tanfolyam a> fön-
tebbiek közül a legfontosabban képez ki. 

4. A házi gazdálkodás háromhavi tanfolyama 
főzésre, sütésre, varrásra , javí tásra és külön-
böző kézügyességekre tanít. 

Az intézetnek van interaátusa is az ú. n. Vik-
tória-Otthon, melyben 40 leány helyezhető el. 
A teljes ellátás jelenleg negyedévenkint 180 
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márkába, tehát havonta körülbelül 1 millió 100 
ezer koronába kerül. Külföldiek ennek ötszörö-
sét fizetik, ami más szóval azt jelenti, hogy 
külföldit nem vesznek föl. 

Ez a rövid vázlat is eléggé bizonyítja, hogy 
a Pestalozzi-Fröbel-Haus voltaképen egész se-
reg intézmény szövedéke és a munkássága ki-
terjed a női élethivatás minden ágára. 

Nézzük most már, milyen az élet benne. Je-
lenlegi vezetői Lili Droescher és Hildegard von 
Gierke, akik nagy szeretettel és lekötelező szí-
vességgel beszélnek róla s muta t ják meg belső 
működését. 

A kicsinyeken kezdtük. 2—4 éves babák vo-
nulnak be a tornaterembe 15—17 éves leányok 
vezetése mellett. Körbeállnak, összefogódzkod-
nak s játékba kezdenek; a nagy leányok el-
oszolva mindenben éppúgy résztvesznek, mint 
a kicsik. Vannak játékok, melyeket énekkel kí-
sérnek. Nem igen zavar ta t ják magukat , úgy 
látszik, megszokták már a látogatókat. H a el-
fáradnak, apró kocsikat gördítenek ki a fal 
mellől, melyek ágyak is, meg székek is, aztán 
ra j tuk kipihenik magukat . Általában vidámak 
és örömmel vesznek részt a játékban, ruhá juk 
egyszerű, de rendes, jól vannak táplálva, csak 
némelyik arcon ül ott a nagyváros és a sze-
génység sápadtsága. Talán ezek nem régen ke-
rültek be valamelyik munkástelepről. A háború 
óta azonban — amint külön kérdésemre meg-
kapom a választ — sok középosztálybeli szülő 
is kénytelen az intézet gondjaira bízni a gyer-
mekét. Nyáron és melegebb napokon inkább 
künn a kertekben tartózkodnak, ahol már ezek 
a kicsinyek is találnak mindig valami babrálni 
valót. A nagyobbaknak i t t mindegyiknek külön 
ágyacskája van veteményekkel és virágokkal, 
melyeket maguk gondoznak. Persze, nagy a 
versengés köztük, hogy minél szebbé tegyék a 
magukét. 

Az emeleten néhány Fröbel-szobát tekintünk 
meg. Ezekben a bútorok is a 2—5 éves kornak 
megfelelő nagyságba/n vannak készítve. Mind-
egyikben egy kis „család" lakik 4—5 taggal. 
Nem lehet egy-egy ilyen liliputi szobát ezekkel 
a gyermekosaládokkal együtt minden meg-
hatot tság nélkül szemlélni. Mindegyik szoba 
más színű és más berendezésű, de mindegyik-
ben ugyanaz a b á j és kedvesség ömlik szét, 
olyan, amilyen az ár ta t lan gyermekszemekből 
mosolyog felénk. Csodálatos, hogy „családi per-
patvar" ezekben a gyermekcsaládokban igen 
r i tkán fordul elő. Mindegyikben van egy 14—15 
éves felügyelő leányka, aki azonban lehetőleg 
passzive viselkedik s csak a legszükségesebb 
pillanatokban avatkozik bele a család ügyeibe. 
A család különben vagy valamely társasjáté-
kot űz, vagy mindegyik külön-külön a maga 
Fröbel-jével babrál. A Fröbel-játék há t ránya i ra 
már eléggé rámuta t tak a pedagógusok, tagad-
hatat lan azonban, hogy a sablon és kényszer 
óvatos elkerülése mellett igen sokáig — s néha 
még haszonnal is! — elszórakozhatik vele a 
gyermek. A sablon pedig ma már könnnyen 
kikerülhető, hiszen a Fröbel-játék késeitése 
annyira tökéletesedett és olyan, szinte hihetet-

lenül sokágúvá fejlődött, hogy mindig tud va-
lami ú j a t nyúj tani a gyermeknek. Némelyik 
most is annyira elmerült a játékba, hogy csak 
nagysokára vette észre a jelenlétünket. Sőt i t t 
a gyermekek nemcsak kész já tékokat kapnak, 
hanem kivágott, k imért formákból maguk is 
megpróbálkoznak azok összeállításával. S mek-
kora az öröm és a büszkeség, ha sikerül valami! 
A Fröbel-játékok mellett ú jabban a Fröbel-raj-
zolás is mindjobban ter jed. Persze eleinte furcsa 
hieroglifek jelennek meg a táblán és papíron, 
de egyszer csak kialakul valami, min t a csodá-
latos gyermeki képzeletnek primit ív s mégis 
jellemző képe. 

Külön osztályuk van azoknak a ha t évesnél 
idősebb és szellemileg gyenge gyermekeknek, 
akik a rendes iskolában nem tudnának boldo-
gulni. Érdekes pl. ahogy ezeket a színek fel-
ismerésére ós a számfogalmakra megtanít ják. 
Fehér alapon fekete képsorozatok vannak, pl. 
egy kakas, egy ház, egy kakas, egy ház stb. 
Aztán két kakas, két ház, két kakas, két ház stb. 
Három kakas, három ház stb. Ugyanezek külön 
papírszeleteken is megvannak s a gyermeknek 
most ki kell keresni a képsorozatok közül azt, 
amelyikre a kezében lévő papírszelet képei rá-
Üllenek, amit hamarosan eltalál a ráillesztem 
próbálgatása u tán s közben a tanítónőtől meg-
tanul ja , hogy melyik az egy, melyik a kettő stb. 
A színeket pedig úgy tanulják, hogy hét hár-
mas babacsoportot raknak eléjük a hét főszín-
ben. Aztán van hét kisebb baba szintén hét 
színben. Most mindegyik kis babát a neki meg-
felelő színű babacsoporthoz kell tenni. Később 
megtanulják az egyes színek neveit is. 

Benéztünk a fürdőszobába is. Vagy egy tucat 
gyermeket fürösztöttek itt. A legtöbb kacagva 
élvezte a meleg fürdőt , volt azonban olyan is, 
aki kellemetlennek tartotta a tisztálkodást és 
ezen véleményének hangos kifejezést is adott. 

A kicsik között még osak a csecsemőosztályba 
tekintettünk be. Hófehér ágyakon pihent i t t a 
német jövő egy darabja . A legtöbbje aludt, csak 
íiz egyik sarokban zokogott keservesen egy 
nagyobb fiúcska s közben sűrűn emlegette a 
mamát, aki ta lán már nem is él, vagy aki vala-
melyik külvárosi pincelakásban viaskodik ar 
élet gondjaival. 

Mindenütt a legnagyobb tisztaságot láttam, 
ami — gyermekekről lévén szó — nem kis do-
log. A falakat a gyermekvilágnak megfelelő 
képek díszítik, a nagyobbakat a német haza 
életéről (különböző foglalkozási ágak, közleke-
dés, ipar, művészet, falusi, városi élet, tá j -
képek stb.) is felvilágosítják. A falon függ a 
nevelőnek névnapi naptára is. A névnapokat 
mindig valami kis ünnepséggel ülik meg s 
ilyenkor ajándékosztás is van. 

Az elemi iskola részére külön épületszárny 
van szánva. Az intézet ugyanis tanítónőket ib 
képez ki, akik i t t mindjár t gyakorlati lag is 
megpróbálják a taní tás munká já t . 

A praktikus ágak közül a kosárfonó, esster 
gályos és a játékszer-készítő műhelyeket née 
tük meg. Az intézet jóformán minden szükség-
letét maga állítja elő. Egyáltalán a gyakori*-
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t iasság a főszempont. A nagyobbak mind tani- ' 
tók és tanulók egy személyben, neveltetnek és 
nevelnek, úgy, hogy külső alkalmazott a r á n y l a g 
igen kevés van. Gazdasági és pedagógiai előnye 
ennek első p i l lanat ra szembeszökő. A kicsire 
felügyel a nagyobb, a nagyobbra a még na-
gyobb. 

A műhelyekben 20—30 leány foglalatoskodik 
egy-egy csoportban. Lázasan folyik a munka , 
terefere nem igen van ; a porosz kevésbeszédű. 
Első p i l lanat ra fu rcsának tetszik s csaknem el-
mosolyodik az ember, amikor 16—17 éves leá-
nyokat lá t a gyalupad mellett dolgozni, de az-
tán amin t felismeri, hogy ez nem va lami sze-
cessziós spor t vagy különc kedvtöltés, hanem 
komoly német munka, akkor az irónia helyét 
a tiszteletérzés fogla l ja el. És valószínű, hogy 
a jobb német jövőért többet tesznek ezek az iz-
mos fiatal leányok a maguk egyszerű perkál-
j u h á j u k b a n , mint az Un te r den Linden-en s a 
nagy boulevard-okon sétáló, drága szőrmékbe 
burkolt , kifestet t , filigrán nagyvárosi dámák . . . 

Nem mindegyik növendék lakik az intézetben. 
A be járók reggel 8-tól este 7-ig tar tózkodnak 
ott. Este 7-kor mindegyikér t érte jön valaki és 
hazakíséri . A többség azonban bennlakó. A kö-
zös, testületi szellem és a szociális érzék növe-
lésére időnként összejövetelek vannak, azon-
kívül ünnepségek is a n a g y díszteremben. I t t 
t a r t j á k az istentiszteletet is, mer t az intézet a 
vallásos nevelést is cél jának tekinti . Ál ta lában 
— mondja Gierke asszony — azon vagyunk , 
hogy a családból kiszakí tot t gyermekeknek és 
serdülő leányoknak ú j családias ot thont bizto-
•í tsunk, hogy az elvesztett szeretet helyet t i t t 
kárpót lást ta lá l janak. Nem akarunk se ka-
szárnya, se iskolák tömege lenni, hanem egy-
szerűen csak család. Igaz, hogy jó családnak 
lenni nehezebb, de viszont szebb feladat. 

Ki ne adna ebben Gierke asszonynak igazat? 

A hazai tanügyi lapokból. 
A Kathol ikus Népiskola f. évi 4. számában 

Velledits László a püspöki t an te rv revíziójára 
vonatkozó nézeteit ismerteti . — Brunner And-
rás az énektaní tásról és az énkeskönyvről ír . — 
Vitéz Vida István a taní tó i és kántor i állás egy-
•láshoz való viszonyáról í r . 

A Nógrád-Hont i K u l t ú r a f. évi 10. száma a 
Nógrád-Honti Általános Tanítóegyesület jubi-
leumi gyűlésének részletes leírását ad ja . 

A Szabolcsi Tanító f. évi novemberi számá-
nak szép vezércikkét Szoboszlay Sándor í r ta . — 
Tirkanits József az olvasmányok ta r ta lmi tá r -
gyalásának módja i t ismerteti . 

A Gazdasági Népiskola f. évi 11. számának ve-
aércikke a gazdasági t an í t á s i rányáról szól. — 
Krúdy Sándor a tengerivel végzett kísérletezés 
•»«dményéről számol be. 

Á .Tász-Nagykún-Síolnok vármegyei Népmű-
velés novemberi számának első cikke a lelkek 
•gyensúlyának megbomlására muta t és az isko-
f6»kívüli népmővelósi biaotteéffok h iva tássae r t 

m u n k á j á t sürgeti . — Netz Ferenc ebben a szám-
ban is fo ly ta t j a a községi és társadalmi élet szín-
vonalának emeléséről szóló értekezését. 

Az Izr. Tanügyi Értesítő f. évi 10—12. számá-
ban dr. Málnai Mihály a zsidó iskolaügy orszá-
gos szervezéséről ír vezércikket. — Rappai Far-
kas számolási taneszközének keletkezését Is-
merteti . — Bart&z Jakab a bibliai taní tásról 
szóló értekezését fo ly ta t j a . 

A külföldi tanügyi lapokból. 
a) Angol lapokból. 

Az amerikai tanügy központi 
szervezete. 

Az angol tanítói kongresszusok bizony nyo-
mába eem lépnek az Amer ikában rendezet t 
„ tanügyi hetek"-nek, melyek közül az idei most 
volt november 17-től 24-ig. A t anügy i hatósá-
gok központi hivatala (Bureau of Educat ion, 
a legfőbb t anügyi hivatal , min t ná lunk a mi-
nisztérium) szervezi az egészet a tanítóképzők 
és összes intézetek bevonásával. E h iva ta l 
Washingtonból l á t j a el megfelelő információk-
kal, s ta t iszt ikákkal és adatokkal a szónokokat, 
kik a t a n ü g y érdekében p ropagandá t fe j tenek 
ki. Nem lesz célszerűtlen, hogy ha ezen alka-
lomból röviden á t t ek in t jük az angol és ame-
r ika i t a n ü g y között felmerülő különbségeket, 
melyek a szervezetben nyi lvánulnak meg. 

Angl iában úgy a központi, mint helyi ható-
ságoknál megnyi lvánul az a tendencia, hogy 
míg egyoldalról magasz ta l ják az ország okta-
tási rendszerét , más oldalról igyekeznek el-
kerülni mindent, ami az iskolában. tör ténők 
nyi lvános megvi t a t á sá ra vezetne. Kétségtele-
nül félnek, hogy az ellenséges kr i t iká t propa-
gandacélokra fog ják felhasználni azok, kik a 
t anügyi költségvetésen és adókon a k a r n a k ta-
karékoskodni. Ezér t mondhatók az angol kon-
gresszusok inkább olyanoknak, melyeken mint-
egy közzétesznek, k ihi rdetnek egyet-mást , de 
ú j í tásokra , megvi ta tás ra nem igen ke rü l sor. 
Az adófizető szülőket meghív ják , hogy végig 
tekinthessék a lehető legjobb iskolarendszere-
ket. Amer ikában az i lyen a lka lmat inkább a r r a 
használ ják fel, hogy a szülőket fe lbátor í tsák, 
buzdí tsák; hogy törődjenek többet fiaik tan í t 
ta tásával , gondoskodjanak jobb épületekről, 
jobb berendezésről, jobb helyzetről úgy a taní-
tók, mint a gyermekek számára. Azt mond-
ha t juk , hogy Amer ikában a november 17—24-ig 
tar tó héten a szülők szervezetei többet tesz 
nek az ok ta tásügy érdekében, mint m a g u k a 
tantestületek. Angliában, hol a taní tók h ie ra r 
chikus rendszerben vannak , a szülők ped ig e 
téren vagy járat lanok, vagy közönyösek, meg 
heszéléseket legfeljebb az egyes helyi hatósá 
gok kezdeményeznek, azok pedig igen keveset, 
törődnek a szülők vélményével. 

Amerikában, igen érdekes, hogy az említett 
tanügyközponti ezervezet nem adminisztratív 
saerwpet vivő hivatal; iaren ritkán ad pl. pé«K 
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segélyt. Legfeljebb különösebb esetekben, mint 
pl. az indiánok és eszkimók oktatásának meg-
szervezésénél. A főhatásköre abban áll, hogy 
adatokat gyűjt össze ós szellemi irányítást, 
minden irányú információt ad, és tagadhatat-
lan, hogy e különös hivatal kritikájával, ta-
nácsaival óriási mértékben segítette elő a köz-
oktatás kifejlődését. Kiadványai nemcsak az 
eredményes haladást foglalják össze, de ren-
geteg megoldatlan problémát is vetnek fel. 
Maga Coolidge elnök hívja fel egyik cikkében 
a figyelmet néhány nehéz kérdésre. Megemlíti, 
hogy a legutóbbi népszámlálás adatai szerint 
14,000.000 bevándorolt fehérbőrű külföldi szá-
mára kell alkalmat adni az angol nyelv meg-
tanulására és a nemzeti eszmék elsajátítására. 
Több mint 3,000.000 bennszülött analfabéta van. 
Coolidge kifejti, hogy a falusi gyermekek igé-
nyeit éppoly mértékben kell kielégíteni, mint 
a városban lakókét, mert a jövő társadalma 
függ ettől. 

Igen érdekes az óvodák (Kindergarten) fej-
lődéséről szóló kiadvány. Az óvodába kerülő 
gyermekek száma az utóbbi időben közel 
50.000-rel nőtt. Az Egyesült-Államokban a 4 és 
6 év közti gyermekek száma ötmillió felé jár, 
és ennek csak 11-7%-a jár iskolába. A kiadvány 
hosszasan foglalkozik az orvosnőképzéssel és 
buzdítólag szól a helyi tanügyi hatóságokhoz, 
az oktatás ezirányú kiterjesztése mellett. 
Mindamellett, egész őszintén emlékezik meg 
arról, hogy még mindig vannak százai, sőt ta-
lán ezrei az oly iskoláknak, melyekben a mo-
dern korok igényeivel egyáltalában lépést nem 
taTtanak. Ennek okául nem annyira az épüle-
tek alkalmatlanságát és az osztálylétszám 
nagyságát állítja oda, mint ahogy azt legtöbb 
esetben tenni szokták, hanem legfőbb bajnak, 
persze ezek mellett, a tanítók hiányos képzett-
ségét mondja. Nagyon kevesli a testgyakor-
lásra szánt időt. Ha a gyermekek naponként 
4—5 órát ülnek zár t helyiségben és tornára, já-
tékra kevés alkalmuk van, nem csoda, hogy ked-
vűik és tanulási energiájuk is csökken az iskolai 
fegyelem alatt. Természetesen a jó tanító 
e tekintetben azután mindent tehet. Ezért jobb 
ha az illető város inkább többet szán a kezdés-
nél jó iskolaépületre és jól fizetett tanítóra, 
mintha későbbi javítgatásokra szorítkozik. Ha 
egyszer valamit jól megcsinálnak, mindig ol-
csóbban és kedvezőbben jönnek ki, mint ál-
landó pótlással és javítgatással . 

Ez természetesen csak egyike a központ 
számtalan hasznos kiadványainak, melyekben 
dicsér, oktat, de feddi és ostorozza is az egyes 
hibákat. Az egyes államok helyi szervezetei 
közül pedig igen soknak van könyvtára, kép-
tára, raktára filmekből, melyeket tanítási cé-
lokra. ki lehet kölcsönözni, és a központ gon-
doskodik róla, hogy a tanítóság- megtudja hol, 
hogyan juthat hozzá mindahhoz, amire neki az 
oktatálsban akár szellemi, akár anyagi segítség 
szük|fges. Ezenkívül állandó statisztikáival el-
lenőrzi és számontartja aiz Egyesült-Államok 
pedagógiai életét. 

Ezen központi szervezet már régen bebizo-

nyította hasznos voltát és ennek elismeréséül 
Coolidge elnök most külön önálló miniszté-
riummá óhaj t ja szervezni egy miniszteri ha-
táskörrel bíró vezetővel az élén. Az erre vo-
natkozó törvényjavaslat épp most van készülő-
ben. (The Times, 1924 nov. 8.) 

b) Franeia lapokbóL 

A gyermek és az ifjú társasélete. 

Hány éves kortól kezdve lehet szó a gyerme-
kek tál-saséletéről? A megfigyelések, melyek a 
gyermekek társaséletére vonatkoznak, a 4 éven 
aluli gyermekkel nem igen foglalkoznak. A 
kisdedkorban levő gyermekekről a legtöbb pe-
dágógus azt mondja, hogy azok teljesen egoista 
életet élnek, tisztán magukkal vannak elfog-
lalva. Ez a vélemény Rousseau hatására lett 
általánossá. Rousseau szerint u. i. minden 
altruista érzelem az önszeretetből fakad. Ez 
az a priori felállított tétel vezetett a r r a a hitre, 
hogy a gyermek eleinte magábazárkózott és 
hogy lelke csak lassankint nyílik meg a kül-
világ számára. Ez a tétel azonban ma már nem 
áll szilárdan. 

Már Aristoteles is azt állítja, hogy a magunk 
szeretete a mások iránt érzett barátságnak fo-
lyománya'. Ezt a tételt a modern kísérleti 
pszichológia eszközeivel támaszt ja alá Bald-
win, ki azt vi tat ja, hogy a gyermek objektív 
időszaka, melyben a gyermek szimpátiája az 
egyénről másokra irányul, megelőzi a szubjek-
tív időszakot, az önmagára irányuló szimpátia 
korát. Az önszeretet eszerint visszatérése volna 
az egyénnek sa já t magához, miután a külső vi-
lágot rokonszenvvel vizsgálgatta. 

Valóban úgy látszik, hogy a csecsemő előbb 
azt szereti (ha ugyan lehet szeretetről beszélni)-, 
ami kívülről jön, ami benne kellemes érzelme-
ket kelt (anyját, cucliját, bölcsőjét), mielőtt 
bármilyen érzelemmel viseltetnék saját maga 
iránt. 

Dr. Simon, ki vizsgálat, tárgyává tette az 
egész kis gyermekeket, már 3 hónapos gyer-
meknél észrevette, hogy ikertestvére felé 
nyú j t j a kezét. Ettől az időtől fogva örül, ha 
meglátja any j á t vagy ha egyik családtag hang-
já t hallja. Szerinte a gyermek egy éves koráig 
barátságos, a 2. évben félénk, elhúzódó, a 3. év-
ben ismét barátságos. 

Mi okozhatja viselkedésében ezt a változást? 
Vájjon nem védekezés-e ez? Nincsenek a gyer-
meknek máris rossz tapasztalatai? (testvérei 
gyengédtelenisége, fekete ruha látása, a sok 
csók, álmából való felébresztés stb.). A kisgyer-
mek lélektanával foglalkozók nagyobbrészt a 
családban, tehát felnőttek körében vizsgálják a 
gyermeket és ezért talán a gyermek természe-
tének tulajdonították azt, ami a környezet 
számlájára írandó. 

Ha a gyermek hasonlókorúak társaságában 
van, egészen máskép viiselkedik. A cikk írója 
négy 1 év körüli gyerméket figyelt meg. Dajkáik 
a tengerpart forró homokjába!—1 lyukat fúr tak 
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nekik, maguk pedig messzebb telepedtek le kü-
lön-külön. A gyermekek addig dolgoztak, míg 
sikerült kijönniök a mélyedésből. Boldogan ját-
szottak együtt, vagy inkább csak fogdosták, 
meg-megérintették egymást. Csak a legkisebb 
erőlködött még, hogy a többiekhez csatlakoz-
hassák. Mikor a dajkák ezt meglátták, vissza-
helyezték gyerekeiket a mélyedésbe. De ezek 
ú j ra egymáshoz másztak és most már sokkal 
ügyesebben, mint előbb. És ez így ment há-
romszor egymásután, míg az egyik dajka elvitte 
máshová a gyermeket. 

A bölcsődékben megfigyelték, hogy a 8 hó-
napos gyermekek hogy keresik egymást szem-
mel, hogy mosolyognak egymásra. Elég sokszor 
egy különfekvő kiis gyermeket, ki a többit nem 
láthatja, a többi közé kell tenni, hogy felhagy-
jon a legerősebb sírással. Láthatólag örülnek a 
gyermekiek, ha a csecsemők számára fenntartot t 
napközi otthonok jól ismert bejáratához ér ve-
lük anyjuk, az oly gyermekek is, kik otthon 
jól, tisztán vannak tar tva. Egy párisi bölcső-
dében megfigyelték, hogy a gyermekeknek egy 
kis kedvencük is volt, egy 15 hónapos lányka, ki 
a többit mulattatta. Ha ezt a kislányt a többi 
meglátta, tapsolt, nevetett örömében. Főleg a 
lányok mutatnak hajlamot a játszásra, mely 
egyébként legtöbbször csak abból áll, hogy egy-
más ruhájá t , testrészeit húzogatják. Kukucska-
játékot is játszanak néha. 

A 2—7 éves gyermekek vadságának vájjon 
nem az-e az oka, hogy a gyermek a felnőttek 
közt él és hasonlókorúak társaságától meg van 
fosztva! Mily gyakran játszik az ily gyermek 
képzeletbeli társaival. Anatole Francé gyermek-
kori emlékei közt feljegyzi, hogy vászonba bur-
kolt ujjacskáit gyermekeknek képzelte és egész 
színdarabot játszatott el velük. Más gyerme-
keknek még csak kiilső jel se kell ahhoz, hogy 
egész embercsapatokkal játsszanak képzeletben. 
Mi más ez, mint a társasélet után való vágya-
kozás jele! Amit pedig óvodákban vagy sétate-
reken tapasztalunk, ez mindennél világosabban 
szól nekünk. 

A csoportosulásra való hajlam legegyszerűbb 
megnyilatkozása a tömörülési játék. Egyik gye-
reknek, ki külön áll a többitől a szoba sarká-
ban, eszébe ju t így kiáltani:„Ide, ide a dombra!" 
A többi gyerek ot thagyja játékát és szalad 
hozzá. Egy gyerek se tud ellenállni, vonzza 
őket a tömeg. Mihelyt együtt vannak, szétmen-
nek. Maga az összeszaladás a játék. 

Egy másik formája az ilyen játékoknak az. 
mikor mindenki játszik a csoportban (pl. kör-
játék). 

A csere játékokat hihetetlen gyorsasággal és 
tapintattal játsszák. A közös játékszerek egy-
másután változtatják gazdájukat. 

A 7 éves gyermekek csoportjának megvan a 
maga külön élete. Önként alakul ki e csoport és 
válik szét; közösek a lelki élmények, de ez az 
élet még rendszertelen és egész rövid tar tamú. 

A 7—12 éves gyermekek közt már megjele-
nik a rend és a tekintély. Vezér támad és a 
csoport őt követi és utánozza. 

Ki t választanak a gyerekek vezérüknek1? 1. 
Sokszor a legidősebbet vagy legerősebbet, ha ez 
nem ostoba és nem nagyon lusta. 2. Máskor azt, 
akinek legtöbb a tekintélye, akár érdemei, akár 
vagyona, akár szép ruhája , akár játékai, akár 
bőkezűsége miatt. 3. A játék kezdeményezőjét, 
a játékszer tulajdonosát 4. A legnagyobb han-
gút, legmerészebbet, legszemtelenebbet. 5. Végre 
azt, ki szellemi felsőbbségével, vagy jó szívé-
vel mindenki bizalmát megnyeri. De lehet a vá-
lasztás tisztán a véletlen dolga is, várat lan ered-
ményű. Ezek az önkéntes szervezetek azonban 
még nem tartósak ebben a korban. 

Mi jellemzi az ilyen korú gyerekek társaséle-
tét? Az egyenruha és dísz szeretete, védekezés az 
abnormis gyermek és az idegenek ellen, a paj-
táskodás felébredése és bizonyos kollektív becs-
vágy. Az ily korú gyermekek alakítanak olyan 
harcias jellegű csoportokat is, melyek célja 
szembeszállni valakivel, vagy egy másik cso-
porttal. Tiltott helyre menni úgy, hogy észre 
ne vegyék őket, zsákmányolni menni stb. Ezek 
a harci játékok néha igen hevesek, sőt veszélye-
sek: kővel dobálják egymást a gyerekek. Csa-
pat jaikba bevesznek kisebb gyermekeket is, de 
csak ha ezek hajlandók a csoportfegyelemnek 
alávetni magukat. 

A 12—15 éves gyermekek csoportjai már szer-
vezettek, szabályoknak engedelmeskedők. Míg a 
12 éven aluli gyermekek a vezérüket utánozzák, 
a 12 éven felüliek egy másik, lehetőleg náluk-
nál idősebbekből álló csoport szervezetét köve-
tik és épp ez a szervezkedés legnagyobb örö-
mük. Ezzel töltik el az iskolai szünetet. A vezér 
vezérkart nevez ki, ezzel erősíti helyzetét, és 
kezére játszó pajtásokra tesz így szert, kik elő-
nyökhöz jut ta t ják (pl. a szerepjátékokban ő 
nem kap kellemetlen szerepet). Az igazság lát-
szatára sokat adnak, de csak a látszatára. Pl. 
a vezér, hogy az legyen a fogó, kit ő akar, ki-
olvasás alkalmával hozzátold vagy elhagy a 
szövegből. Szeretik azokat a játékokat- hol egy 
szerepel a többi ellen (pl. bújócska), ami aztán 
sok veszekedésre ad alkalmat. A kisebb gyere-
keknél szereplő harci játékok ebben a korban 
sokszor már tolvajbandák megszervezésére ve-
zetnek. Ekkor már vallás és nemzetiség szerint 
elkülönülve harcolnak gyakran egymással a 
gyermekcsoportok. A detektívregények tolvaj-
bandái és rendőrségi tárgyú mozidarabok 
bandái mintájára rendezkednek sokszor be, a 
legnagyobb titokban tartva egyesületüket, 
szinte hősies ellenállást fejtve ki egymás nevé-
nek eltitkolásában. 

Csak a 15—20 éves ifjak egyesületei mutatnak 
tisztultabb vonásokat. Kivetkőznek régi durva-
ságukból, megfontoltabbak s fegyelmezettek, 
a felelősségérzet tudatában vannak és a 
közös jóra törekszenek. Ilyenek a sport-, ki 
ránduló-, irodalmi- és művészegyletek. Vannak 
azonban ezek mellett vad, terrorista jellegű 

i apacsegyletek is, pl. a bécsi, „plattén" vagy az 
amerikai „gangs". Bennünket azonban az előb-
biek érdekelnek. Ebben a korban az i f j ú azt 
hiszi, övé a világ. Ezért ezek az egyletek lián-
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gosak szoktak lenni, és szertelenség jellemzi | volna a feladata a kezébe ragadni a kezdemé-
őket. A csoportok, melyekről szóltunk, a neve- i nyezést és segítségére lenni az if júságnak eb-
lők hozzájárulása nélkül, sőt azok ellenére ke- , ben a törekvésében. 
letkeznek. A gyermeknek szükséglete ez, és így j (P. Dumouhcel, í tevue Pédagogique, 
keletkezésük elmaradhatatlan A nevelésnek 1924 szept.) 

H Í R E K . 

Gróf Kieb@!sberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter 
beszéde gróf Apponyi S á n d o r magyar könyvtáradományáról és a középiskolai 

tanárképzésről a nemzetgyűlés november hó 26- i ülésén. 
Gróf Apponyi Sándor magyar könyvtára. A középiskolai tanárképzés. 

T. Nemzetgyűlés! A magyar művelődésnek 
eseménye van. (Élénk éljenzés a jobboldalon.) 
Gróf Apponyi Sándor (Éljenzés.) a legnagyobb 
magyar bibliofil, a nemzetnek ajándékozta 65 
év óta idehaza és a külföldön nagy anyagi ál-
dozattal következetesen és céltudatosan egy-
irányban folyatatott gyűjtő munkájának ered-
ményét, a szakkörökben Apponyiana név alat t 
ismert könyvtárát. (Élénk éljenzés és taps, a 
képviselők felállanak.) A XV. századtól a 
XVIII . századig bezárólag a külföldön meg-
jelent magyar vonatkozású műveknek, köny-
veknek, kisebb röpiratoknak, térképeknek és 
metszeteknek gyűjteményéről van szó, amelye-
ket most már összegyűjteni nem lehetne és sok 
aranykoronára menő összeget igényelne ennek 
megszerzése. 

Amint méltóztatik tudni gróf Széchenyi Fe-
renc 1802-ben azzal vetette meg a Nemzeti 
Múzeumnak alapját , hogy érem- és könyv-
gyűjteményét a nemzetnek adományozta. 
Közvetlenül Széchenyi Ferenc mellé sora-
kozik gróf Apponyi Sándornak ez a való-
ban nagylelkű adománya (Éljenzés.) és azt hi-
szem a rendi diétáknak, a nagy magyar or-
szággyűléseknek tradícióihoz híven járunk el, 
amikor a magam részéről azt vagyok bátor 
javasolni* hogy a nagy hazafinak és nagy mű-
gyűjtőnek ezt az adományát törvénybe iktas-
suk. (Élénk helyeslés.) 

Van szerencsém tehát a gróf Apponyi Sán-
dor magyar könyvtáráról szóló törvényjavas-
latot benyújtani s kérem a t. nemzetgyűlést, 
méltóztassék annak kinyomatásáról, szétosztá-
sáról és a közoktatásügyi bizottsághoz való 
utasításáról gondoskodni. (A képviselők fel-
állva éljeneznek.) 

Elnök: A gróf Apponyi Sándor magyar 
könyvtáradományáról szóló törvényjavaslat 
kiadatik a nemzetgyűlés közoktatásügyi bi-
zottságának. A javaslat ki fog nyomatni, szét 
fog osztatni, jelentéstétel végett kiadatik a 
nemzetgyűlés közoktatásügyi bizottságának. 
Annak napirendre tűzése iránt külön fogok 
intézkedni. (Helyeslés.) A vallás- és közok-
tatásügyi miniszter úr kíván szólni. 

Gróf Klebelsberg Kunó: T. Nemzetgyűlés! A 
napirenden levő főiskolai törvényjavaslat teg-
napi tárgyalása alkalmával az ellenzék részé-
ről ismét szóvá tétetett az a szempont, hogy 
nem annyira a közép- és főiskolai oktatás, 
mint inkább a népoktatás kérdéseivel kellene 
foglalkozni. (Úgy van! Ügy van! a szélső bal-
oldalon.) Kötelességem tehát a t. nemzetgyű-
lésnek azt a megnyugtatást adni, hogy a pénz-
ügyminisztériummal már letárgyalt folyó évi 
költségvetésben húsz tanyai iskola építésére a 
szükséges fedezet rendelkezésemre bocsátta-
tott. Mindenesetre köszönöm a t. ellenzéknek 
is azt, hogy a kultúra nagy kérdései iránt meg-
felelő érzékkel viseltetik és azt hiszem, ebben 
a tekintetben magyar ember és magyar em-
ber között nincs és nem is lehet különbség. De 
itt nem óhajtok megállani. 

T. baráton), a pénzügyminiszter úr és közöt-
tem tárgyalások folynak olyan irányban, hogy 
a Bazilika-kölcsön mintájára egy nagyobb kul-
túrmentő kölcsön kontraháltassék, amely mó-
dot nyúj tana a kultusztárcának arra, hogy 
mindazokat a szükségessé vált beruházásokat 
eszközölje, amelyeknek hiányát éppen a köz-
oktatás terén annyira érezzük. Egy ilyen köl-
csön lehetővé tenné a tanyai iskolaügynek tel-
jes kifejlesztését. Amiket ma előadok, az nem-
csak a t. nemzetgyűlésnek, hanem az országnak 
is szól. Éppen azért kérem a t. kéviselő ura-
kat, hogy ilyen komoly kérdés tárgyalásánál 
legyenek szívesek figyelmükkel megajándé-
kozni. (Helyeslés. Halljuk! Halljuk!) 

Ez a kölcsön, mint mondtam, lehetővé tenné 
a tanyai iskolaügynek majdnem teljes megol-
dását és lehetővé tenné a Dunántúl és a Fel-
vidék megmaradt részében is mindazoknak a 
népiskoláknak megépítését, amelyekre szüksé-
günk van abból a szempontból, hogy az írni-
olvasni nem tudásnak nemzeti szerencsétlen-
ségét, nemzeti betegségét az egész vonalon le-
küzdhessük. (Élénk helyeslés a jobboldalon.) De 
ez lehetővé fogja tenni könyvtáraink, labora-
tóriumaink és klinikáink azon igen nagy hiá-
nyainak pótlását, amelyek a háborús eszten-
dők és az azokat követő forradalmi évek ne-
hézségeiből kifolyólag állottak elő, szóval lehe-
tővé teszik e téren a mult véletlen mulasztásai-
nak pótlását is. 
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Ezek után áttérek a napirenden levő javas-
latnak tárgyalására. A tegnapi nap folyamán 
felszólalások hangzottak el a szélső bal- és 
szélső jobboldalról, valamennyien — örömmel 
konstatálom — tárgyilagos szellemben és tár-
gyilagos célzattal. Én ebben egy szép tradíció 
kifejlődését látom, annak a tradíciónak kifej-
lődését, hogy ha kulturális kérdésekről van 
szó, azokat igenis minden személyi vonatkozás-
tól menten tisztán, mint magyar emberek, 
a hazánaik tartozó kötelességérzettel és tár-
gyilagossággal tud juk kezelni. A magyar nem-
zetnek a nagy összeomlás u tán becsületén kí-
vül csak ku l tú rá ja maradt meg. Éppen ezért 
az egymást követő kultuszminiszterekre nehe-
zedik mai korban talán a legnagyobb felelős-
ség. (Úgy van! Úgy van! jobbfelől.) Az a fele 
lősség, hogy azt a műveltséget, amelyet egy 
jobb kortól átvet tünk, mai súlyos időkben át-
tud juk menteni egy újabb jobb komák, amely-
nek eljöveteléről valamennyien meg vagyunk 
győződve. (Úgy van! Úgy van! jobbfelől.) 
Őszinte örömmel tölt el és feladatomat lénye-
gesen megkönnyíti az a körülmény, hogy lá-
tom, hogy a kul túra nagy kérdései iránt nagy 
szeretet nyilvánul meg, mert a kultúrának a 
szeretet melege kell, az egész nemzet szereteté-
nek melege, hogy virulhasson, éppúgy, mint a 
természetnek a nap melege. 

Ügy látom, hogy a nemzetgyűlés helyeslésé-
vel találkozott az a gyakorlatom, hogy korábbi 
javaslataimnál is visszapillantást vetettem an-
nak az intézménynek a múlt jára , amelyet meg-
reformálni óhaj tunk. Mert csak a radikálizmus 
szakít a múlttal. Minden evolúciós politika, 
minden nemes értelemben vett konzervatív 
nemzeti politika, a mult értékeinek felhasz-
nálásával k ívánja a kultúrát fejleszteni. Ép-
pen ezért egész röviden visszapillantást óhaj-
tok vetni a középiskolai tanárképzés magyar-
országi fejlődésére is és ahhoz fűzöm azután 
azoknak az elvi álláspontoknak ismertetését, 
melyek e részben az európai pedagógiai iroda-
lomban és a gyakorlatban mutatkoznak, hogy 
így indokoljam meg javaslatom létjogosultsá-
gát és helyességét. 

Az egész magyai1 középiskolai tanárképzés egy 
kicsiny intézményből indul ki. A XVIII . szá-
zad harmincas éveiben a jezsuita-rend Szakol-
cán létesített egy úgynevezett collegium repe-
tentiumot. Oda utal ták továbbképzésre a rend-
nek azokat a tagja i t , akik akkor Magyarorszá-
gon számos középiskolában elvállalták a tanár i 
működést. Amint méltóztatnak tudni, 1772—73. 
tanévig a jezsuiták látták el a nagyszombati 
egyetlen magyar egyetemen a filozófia tanítá-
sát is. Ennek az évnek őszén jelent meg XIV. 
Kelemen pápának a Dominus ac Redemptor 
bullája, mely a jezsuita-rendet eltörölte és így 
Már ia Teréziának, a nagy királynőnek gondos-
kodnia kellett arról , hogy miképen helyette-
sítse a jezsuita-rendet az egyetemen s az ak-
kor gazdátlanná vál t gimnáziumokban. És ek-
kor a magyar nemzetnek nagy szerencséje 
volt, az a szerencséje, hogy a Gondviselés oly 
kultúrpolitikust adott nekünk, aki Trefort mel-

lett ennek a nemzetnek legnagyobb kultúrpoli-
tikusa volt: Ürményi Józsefet. A jezsuita-rend 
eltörlése u táni nagy reorganizáció lelke Ür-
ményi József volt, aki ezt az időt felhasználta 
arra, hogy újjászervezze a nagyszombati egye-
temet és azt azután 1777-ben áttelepítse az or-
szág fővárosába, Budapestre. 

Ez az áthelyezés nemcsak térbeli változást 
jelentett, hanem egy hatalmas reorganizáció-
nak is betetőzése volt, Ö ezt a Collegium repe-
tentiumot fejlesztette ki a magyar tanárképzés 
anyaintézetévé. Kétségtelen, hogy Göttingenben 
akkor már megvolt a seminarium philologi-
cum kilenc növendékkel, ahol a német közép-
iskolák számára képezték ki a tanárokat . Előtte 
azonban a korábbi magyar minta lebegett és 
a magyar tradícióknak minden megszakítása 
nélkül magyar szellemben épített tovább. Az 
addigi egy tanszék helyébe kettőt létesített; az 
általános esztétika tanárának megmaradt Szer-
dahelyi György, de Ivubihofer Ágost személyé-
ben egy második tanár t alkalmaztak az egye-
tem filozófiai karán, akinek az volt a hivatása, 
hogy a gimnáziumi tanár i pályára készülő fia-
talabb emberekkel, a humaniórákból foglalkoz-
zék. Ebben a kétéves tanfolyamban van a ma-
gyar főiiskolai tanárképzésnek alapja. 

Ezen a téren mi messze megelőztük a né-
met egyetemeket is, amelyek filozófiai kara 
hosszú ideig egészen más kérdésekkel foglalko-
zott. Ürményi a Collegium repetentiumnak 
a rendezése mellett behozta még a t anár i ver-
senyvizisgálatokat, az úgynevezett concursu-
sokat is. Egészen tisztán látta, hogy ebben a 
kollégiumban mindazokat az i f jaka t , akik 
akkor a magyarországi középiskolákban tanár i 
pályára készültek, egyesíteni nem lehet. Az 
akkori egyszerű, kezdetlegesebb viszonyaink 
mellett be kellett érnie azzal, hogy egyesek-
nél csak a pus#ta vizsgálat ú t ján győződjék 
meg arról, hogy alkalmasak-e a középiskolai 
tanári pályára. Ha azonban meggondoljuk, 
hogy Ürményi a Ratio Educationis behozatalá-
val ezt 1777-ben rendszeresítette s a poroszok 
a tanári vizsgát csak 1810-ben hozták be, akkor 
azt hiszem, büszkék lehetünk Ürményi előre-
látására. Ő sastekintettel belenézett a jövőbe 
és meglátta a, jövő fejlődését. 

Az akkori filozófiai: kar európaszerte csak 
mellesleg foglalkozott középiskolai tanárok 
képzésével. Azok a filozófiai karok voltaképen 
közbülső pozíciót foglaltak el az akkor még 
kevesebb osztállyal bíró gimnázium között egy-
felől, másfelől a magasabb karok között, a jogi, 
teologiai és az orvosi karok között, amelyekre 
előkészítettek. Mikor azután az osztrák abszolu-
tizmus idején az Entwurf ezeket a filozófiai 
karokat beolvasztotta a gimnáziumokba, ebből 
keletkeztek a gimnáziumok felsőbb osztályai, 
akkor nyílt meg a lehetősége annak, hogy a 
filozófiai kar magát teljesen a tanárképzésnek 
szentelje. 

1862-ben az akkori provizorisztikus magyar 
kormány m á r behozza a filozofiai karon a tanár-

I képzést. Beöthy Zsolt egy egyébként igen szép 
értekezésében azt mondja, hogy az állami ta-
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nárképzés voltaképen ezzel az intézkedéssel kez-
dődik meg'. Ebben a tekintetben Beöthy Zsolt-
nak nem volt igaza. A magyar tanítóképzés 
alapjait Ürményi József vetette meg már a 
Ratio Educationis kibocsátásakor, 1777-ben, 
sokkal előbb, mint pl. az egyébként igen magas 
színvonalon álló német tanárképzés megkezdő-
dött. 

A hetvenes évek azután a tanárképzés terén 
két fontos, intézkedést hoztak. Az egyik a gya-
korló- vagy mintagimnázium megalakítása, 
másik pedig a tanárképző intézet létesítése. Ez 
az intézmény azonban mind a mai napig nem 
felelhetett meg teljesen a várakozásoknak, két 
okból. Először azért, mer t nem volt törvénnyel 
szabályozva, csak kultuszminiszteri rendelet adta 
meg a létalapját, mely minden intézmény éle-
tében bizonyos labilitást jelent, mert az intéz-
mények egészben véve törvényi szabályozást 
igényelnek. Éppen a törvényi szabályozás 
hiánya tette azután szükségessé azt is, hogy 
a tanárképzés ne tétessék kötelezővé, oda csak 
az lépett be, aki belépni óhajtott . Az in-
tézmény ilyen szervezet mellett természetesen 
nem hozhatta meg mindazokat a gyümölcsöket, 
amelyeket megalkotói tőle vártak. Ezt a h iányt 
van hivatva pótolni, éppen az a törvényjavas-
lat, amelyet most volt szerencsém a nemzet-
gyűlés elé terjeszteni. (Helyeslés a jobboldalon.) 

A negyedik nagy mozzanat a tanárképzés te-
rén a kilencvenes években az Eötvös-kollégium 
felállítása volt. (Ügy van! jobbfelől.) A gya-
korló iskolában K á r m á n Mór munkássága, az 
Eötvös-kollégium élén Bartoniek direktor mixn-
kássága korszakos jelentőségű volt a magyar 
tanárképzés történetében s azt hiszem, hogy 
ezeken a nyomokon kell nekiink tovább halad-
nunk akkor, ha a mai nehéz viszonyok között 
fejleszteni akar juk a magyar tanárképzés 
ügyét. 

Ezekben volt szerencsém egész röviden vá-
zolni a magyar tanárképzés múlt ját . Most már 
áttérnék arra a nagy elvi kérdésre, amelyben 
álláfet kell foglalniok a kultúrpolit ikusoknak 
és a parlamenteknek akkor, ha a tanárképzés 
problémájával foglalkoznak. Ez a kérdés abban 
áll, hogy a bölcsészeti karok kizárólag- a tiszta 
tudomány művelésével foglalkozzanak-e, amely 
esetben a középiskolai tanárképzést kénytelenek 
á tadni más, kűlönállólag szervezett intézmé-
nyeknek, olyanféleképen, amint ez a múltban 
Franciaországban történt az Ecole Normál Su-
perieure alapításával. Ebben az esetben a filo-
zófiai kar, amint jeleztem, a tiszta tudomány 
művelésével foglalkozik, de egyben el is nép-
telenedik, nagyon cisekélyszámú hallgatója van. 
Én ezt az utat a magyar állam mai pénzügyi 
viszonyai mellett nem követhetem, mert egy-
általában nem lehetne megindokolni azt, hogy 
mi ebben a szegény országban nagy költ-
séggel négy bölcsészeti kart tar tsunk fenn 
és a mellett kénytelenek legyünk egy kü-
lön tanárképző intézetet létesíteni. (He-
lyeslés jobbról.) A másik véglet ezen a 
téren azután az, hogy azt mondjuk: a böl-
csészeti kar mondjon le a tudomány tovább-

fejlesztésének magasztos feladatáról, mondjon 
le a kutatásról és tisztán a tudományos ismere-
tek közlésére, a taní tómunkára szoríkozzék. Én 
azt hiszem, hogy erre a capitis diminutiőra 
sincs nekünk magyaroknak szükségünk, hanem 
ezen a téren is egy olyan közvetítő megoldási.' 
kell keresnünk, amely egyfelől teljes mérték-
ben lehetővé teszi továbbra is azt, hogy a ma-
gyar egyetemi tanár a tudomány továbbfej-
lesztésével és kutatásokkal foglalkozzék, de 
másfelől, igenis kivegye a maga részét a jö 
vendő középiskolai tanár i kar neveléséből is, 
ami az egyik legnemesebb feladat, amellyel 
magyar férfi találkozhatik. Azt mondták nekem, 
hogy a középiskolai kérdés tanárkérdéis. Ez 
igaz, de a középiskolai tanárkérdés viszont egye-
temi tanárkérdés, mert a középiskolai t aná r t az 
egyetemi t aná r képezi ki. Végelemzésben tehát 
az egyetemi, tanártól függ, hogy milyen a kö-
zépiskolai tanár , s a középiskolai tanártól függ, 
hogy milyen a középiskola. (Ügy van! Ügy van! 
jobbról.) Azt pedig ne feledjük el egy pillanatra 
sem, hogy ez a középiskola képezi ki azt a ma-
gyar intelligenciát, amely hivatva van a magyar 
nemzetet vezetni. Én tehát azt a középső meg-
oldást választom, hogy igenis meg akarom 
hagyni a magyar egyetemi tanár t a tudomány 
szolgálatában, de másfelől megkívánom tőle, 
hogy vegye ki a maga részét a magyar közép 
iskolai tanárok kiképzéséből. Ezt az álláspon-
tot bizonyos fokig kiélezve, képviselte a nagy-
emlékű K á r m á n Mór, egyik legnagyobb peda-
gógusunk. Ezt az álláspontot leenyhítette addig-
a mértékig, ameddig az gyakorlatilag megva-
lósítható, Fináczy Ernő legutóbb a Magyar 
Pedagógiában közzétett cikkében. Ez a cikk fe-
jezi ki tulajdonképen az én meggyőződésemet 
is ebben a tekintetben és ilyen szellemben al-
kottam meg éppen Fináczy Ernő közreműködé-
sével, de Pctz Gedeon, Pauler Ákos és Komis 
Gyula egyetemi professzoroknak, az én kedves 
munkatársaimnak közreműködésével ezt a ja-
vaslatot, amely alkotmányos tárgyalás végett 
a t. nemzetgyűlés előtt fekszik. 

A filozófiai karok munkássága ellen nemcsak 
nálunk, hanem Európa-szerte mindenhol ko-
moly kifogásokat tesznek. Kifogásolják azt, 
hogy a t anár négy év alatt nem megy át az 
egész szakmáján, s így a jelölt még a saját 
szakmájában is csak megszakított, szakadozott 
ismereteket kap. Kifogásolják azt, hogy hiány-
zik az összefüggés a többi tanulmányokkal, 
hogy az egyes tanárok előadásai között sincs 
meg az az összefüggés, amely az ő külön-külön 
munká juka t azután egy nagy kulturális 
egésszé egyesítheti. Kifogásolják azt, hogy rit-
kán adatnak bevezető előadások, melyek a kez-
dőnek azután a magasabb szakok mívelését 
megkönnyítik. Kifogásolják azt, hogy nem tar-
tanak összefoglaló előadásokat, amelyek az 
egész szakma fölötti áttekintést teszik lehetővé. 
Kifogásolják, hogy azt is, amit a professzorok 
előadnak, nem kellő sorrendben ad ják elő, már 
pedig a sorrend a tanulmányoknál kiváló fon-
tosságú. Kifogásolják, hogy a t anár igen sok-
szor bizonyos egyoldalii személyes i rányt kép-



:39—40. szám. Néptanítók Lapja 13 

visel, a vizsgáztatásoknál csak az ő személyes 
i rányának megfelelő válaszokat honorálja s így 
a növendék egyoldalú műveltséget nyer. Kifo-
gásolják, hogy egyes professzorok túlsókat fog-
lalkoznak jelentéktelen részletkérdésekkel, s ama 
nagy problémáik tekintetében, amelyekkel a kö-
zépiskolai tanárnak az i f júságot kell megismer-
tetni, nem adnak kellő felvilágosítást. Általában 
azt mondják, hogy az elméleti képzés nincs elég-
séges tekintettel az iskola feladataira. Mikor 
a jelölt elvégezte egyetemi tanulmányait , nem 
viszi magával a szakmájához tartozó közép-
iskolai anyagnak teljes tudományos készletét, 
s amit ebből az anyagból egyetemi hallgató 
korában elsajátított, azt sem úgy hallotta, hogy 
középiskolai teendőivel szorosabb vonatkozásba 
hozható volna. Ezek a bajok tényleg megvol-
tak a mi filozófiai karunkon is, de vígasztal-
hat bennünket az, hogy ezek nem olyan pana-
szok, amelyeket csak minálunk formuláztak, 
nem olyan bajok, amelyek csak minálunk for-
dultak elő. Ha bárminő didaktikai, vagy peda-
gógiai kézikönyvet méltóztatnak elővenni, meg 
fogják látni, hogy az előfordul Európában 
mindenhol és minden időben. A f rancia mondás 
azt mondja: Tout comprcndre c'est tout par-
donner; éppen meg kell érteni azokat az összes 
okokat és nehézségeket, amelyek ezekhez a ba-
jokhoz vezetnek. 

A XVI I I . század szelleme dogmatikus és ra-
cionalisztikus volt és ez a dogmatikus irány 
zat mindenre kész választ adott. Pl. az észjog a 
mindenkor érvényben lévő jogot úgy tüntette 
fel, mintha józan ember másra nem is gondol-
hatna, ott nem igen voltak tévedések. Ilyen 
studiumot, rövid kézikönyvben, vagy rövid 
kompendiumban összefoglalni nagyon könnyű 
volt. Az észjogról összefüggő áttekintést adni 
egész egyszerű vállalkozás volt, de a XIX. szá-
zad éppen a XVIII . századnak ezzel a dogma-
tikus és racionálisztikus irányzatával szemben 
meghozta a visszahatást, a történelmi iskolát. 
Megnézték az intézmények múlt ját , meglátták 
azt, hogy a történelem folyamán minden evo-
luál, hogy milyen kevés a fix kategória és egy 
relativisztikus gondolkozáshoz jutottak az em-
berek. Ahol azelőtt mindenki pozitívumokat 
látott, ott mindenki csak megoldandó pro-
blémákat, kételyeket látott, amit talán egy túl-
haj tot t kritika még kelleténél tovább is haj-
tott. Természetes, hogy ilyen korszellem mel-
lett az egyetemet elhagyó i f júság is problé-
mákkal ment ki az életbe. A középiskola el-
lenben kész eredményeket követel. Az iskolá-
ban tanítani csak pozitívumokat lehet, 10—18 
éves gyermekeknek problémákat fe l tárni és az 
ő lelkükbe kételyeket beplántálni nem lehet, 
mert akkor a középiskolai tanítás elhibázza a 
maga célját. A XIX. század hisztorikus és re-
lativisztikus irányzata tehát tulajdonképeu 
rendkívül megnehezítette a filozófiai karokon 
a tanárképzést. Ez a nehézség a korszellem-
ből következik és nem egyesek hibájából. 

A másik momentum szintén a X I X . szá-
zad irányából következik. A XIX. század tudo-
mányossága a maga nagy eredményeit annak 

köszönhette, hogy specializált. Sok jó szakem-
ber volt, mindenki azonban a maga tudomá-
nyának csak egy kis szakával foglalkozott; ez 
volt az akkor i kutatásoknak nagy előnye és 
nagy há t ránya . Ilyen e l járás mellett a tudo-
mányok tere hihetetlenül kitárul. Hiszen a mi 
nagyatyáink az iskolában mit tanultak az ó-
k orból? 

Tanulták a bibliai történetet és tanulták a 
görög és római történetet. Azóta az egyptoló-
gia és az asszyrológia megtaní tot t bennünket 
arra , liogy a multak messze-messze mögé nyúl-
tak azoknak a koroknak, amelyeket a mi nagy-
apáink tanul tak a középiskolákban. A praehisz-
torika még ennél is meszebb megy, a paleon-
tológia behatol a föld kérge alá és onnan hozza 
ki a mult emlékeit, a kozmográfia pedig még 
ennél is távolabb megy. Méltóztatnak tehát 
látni az emberi tudás mezejének hihetetlen 
megnövekedését. A mi nagy atyáink csak a 
klasszikus nyelvekkel foglalkoztak, nekünk pe-
dig már a modern filológiával is kell foglal-
koznunk és a modern tudomány elmerül a ke-
letázsiai népek kul túrájának vizsgálatába is. 
I t t is tehát a tudás mezejének hihetetlen meg-
növekedésével állunk szemben. De, amit legelő-
ször kellett volna említenem, itt van a termé-
szettudományok terének megnövekedése, az ú j 
korszakos felfedezések következtében. Milyen 
egyszerű volt ezelőtt száz évvel egy ókori tör-
ténésznek vagy természettudósnak szerepe a 
középiskolában és milyen nehéz ma, amikor 
ilyen óriási ismerettömeggel állunk szemben, 
amikor az ismereteknek szétágazásával, speci-
alizálódásával állunk szemben, amikor az is-
kola szintén kívánja mindennek rövid össze-
foglalását. Hogy tehát itt nehézségek és bajok 
voltak, az természetes, de ennek tulajdonképen 
az az oka, hogy a XIX. század hatalmas hálaa-
dásának szellemét rendkívül nehéz volt úgy 
kondenzálni, hogy azt a középiskolában oda 
lehessen adni 10—18 éves gyermekeknek, úgy, 
hogy abból komoly hasznuk is legyen, és hogy 
idő előtt oly problémák elé ne állítsuk őket, 
amelyekkel való foglalkozásra az intellektusuk 
megint kevés. 

A harmadik nehézség ezen a téren az, hogy 
rendkívül nehéz a kutató munkát a taní tó 
munkával egyesíteni. A főiskolai tanár-
nak — mint mondottam — kutatónak és közlő-
nek kell lennie egyszersmind, és ezt a két fel-
adatot egyesíteni rendkívül nehéz Rendkívül 
tanulságos ebben a tekintetben az az emlék-
irat , amelyet Németország egyik legnagyobb 
kultúrpolitikusa, Harnack Adolf terjesztet t 
I I . Vilmos német császár elé. Ebben az emlék-
iratában Harnack kifejti, hogy különösen a 
természettudományi kutatás terén az amerikai 
egyetemek éppen az ő nagy anyagi dotációik-
nál fogva messze túlszárnyalják a német egye-
temeket és hogy a század fordulóján a német 
tudományosság már az előtt a veszedelem előtt 
áll, hogy az amerikai tudományosság éppen az 
anyagi eszközök hiánya miat t túlszárnyal ja 
a német tudományosságot. Ekkor azt java-
solta Harnack Adolf II. Vilmosnak, hogy vá-
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lasszák szót a tudományközlést az ú j kutatá- | 
soktól és a kutatások céljára létesítsenek egé- j 
szen külön intézeteket. E célból létesítették a -
Kaiser Wilhelin Inst i tutot Berlin-Dalilemben és : 
Németország egyéb részeiben is. Ezek a Kaiser t 
Wilhelm Institut-ok tisztán kutatással foglal- 1 
koznak, ahol a tudós tehát ismeretközléssel meg- j 
terhelve nincs, hanem egész munkájá t a tudo- j 
mánv továbbfejlesztésére szentelheti. Ugyan-
ebből a gondolatból született meg Franciaor-
szágban a College de France-nak továbbfej-
lesztése, ahol nem konkrét célból képezik a 
hallgatókat, hanem a tudósok ott szerzett ka-
tedrákon már csak kutatásaik eredményeit 
hirdetik egész Franciaországnak. Kétségéte-
len, hogy össze van kötve bizonyos nehézség-
gel az, hogy a tudós kénytelen kutatásokkal 
is foglalkozni és az ismeretek közvetítését is 
működésének körébe vonni. Igen sok magyar 
egyetemi tanár azonban becsülettel tett eleget 
ennek a nehéz kötelességnek ma, amikor a ma-
gyar nemzet nehéz pénzügyi helyzetében a két 
feladatnak ezt a kettéválasztását megvalósí-
tani nem tudjuk. Egypár külföldi tudományos 
intézet létesítésével, a bécsi és berlini Collegium 
Hungaricum kifejlesztésével azonban igyekez-
tem a magyar tudományos világnak is módot 
adni arra, hogy a tanítástól függetlenül telje-
sen a tudományok továbbfejlesztésének élhes-
senek és tudósaink egyedül annak szentelhes-
sék magukat. (Élénk helyeslés jobbfelől.) 
Ha méltóztatnak látni azt, hogy a XIX. század 
szelleme hypotetikus volt, itt sok volt a pro-
bléma, a középiskola pedig kész ismereteket 
igényelt, ha méltóztatnak látni azt, hogy a 
XIX. században specializáló volt a szel-
lem, az iskola pedig szintetikus volt, ha méltóz-
tatnak látni azt, hogy míg a boldogabb, gazda-
gabb külföldi kutató intézeteket tudott létesí-
teni, addig a magyar egyetemi tanár kénytelen 
volt a maga munkájá t a tudományos kutatás és 
tanítás között megosztani, akkor meg fogják 
érteni legalább azt, hogy nálunk nem mehetett 
minden kívánságaink szerint, bár konstatálnom 
kell, hogy egyetemeink sokkal nagyobb munkát 
végeztek, mint amekkorát a dolgokon kívül ál-
lók, vagy az egyetemről kellemetlen emléke-
ket magukkal hozott hallgatók ^általában hi-
szik. 

Hogyan lehet a bajokat orvosolni'? (Halljuk! 
Halljuk! a jobboldalon.) A bajokat csak eggyel 
lehet orvosolni, a dolognak egy arkanuma van. 
a helyes kinevezési módszer, a személynek, a 
tanárnak helyes megválasztása (Úgy van! Úgy 
van! a jobboldalon.), mert a legmag*asabb kul-
túra keretében a kultuszminiszter felügyeleti 
joga csak nagyon korlátoltan érvényesülhet. 
Végtelenül szomorú lenne, ha a magyar kul-
tuszminiszternek, egy magyar egyetemi ta-
nárt, mondjuk fegyelmi eljárással kellene rá-
szorítani hivatásának teljesítésére. Különben 
is minden ilyen belenyúlás nagyon könnyen 
megbosszulhatja magát, mert hiszen parlamen-
táris államban a miniszterek változnak, min-
den miniszter más világnézetet képvisel és a 
tudományok szabad művelése szempontjából 
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rendkívül veszedelmet jelentene az, ha a min-
denkori kultuszminiszterek a maguk világné-
zetét akarnák a rendelkezésükre álló felügyeleti 
eszközökkel a főiskolákra ráoktrojálni. I t t csak 
egy mód van: lelkiismeretesen megválasztani 
az egyetemi tanárt, és nemcsak a tudomá-
nyára nézni, hanem az egyéniségére is, nézni 
arra, hogy hazafias ember legyen (Úgy van! 
Ügy van! a jobboldalon.), és nézni arra , hogy 
szeresse az ifjúságot és szeresse a tudományt. 
Ha ez a, három szempont érvényesül a kiválasz-
tásnál, akkor nyugodtan nézhetünk a jövő elé. 

Szívesen elismerem, hogy a múltban vol-
tak eisetek arra, hogy egyes professzor urak 
csak addig dolgoztak, amíg a katedrát elérték 
és akkor megszűntek dolgozni; szívesen elis-
merem azt is, hogy bizonyos speciális irányba 
egyesek túlságosan beleélték magukat, és más 
dolgokat nem láttak, hogy rapszodikusan, szi-
getesen is adtak elő. Ezek azonban nagyon 
ritka kivételek voltak. A magyar egyetemi ta-
nároknak túlnyomó része becsületesen végezte 
a múltban kötelességét és végzi most is bá-
mulatos önfeláldozással ós meg kell állapíta-
nom, hogy elsősorban az ő munkájuknak kö-
szönhető az, hogy igenis van olyan művelő-
désünk, amellyel messze túlszárnyaljuk ma 
még azokat a nemzeteket — és remélem, a t. 
nemzetgyűlés támogatásával túl fogjuk szár-
nyalni a jövőben is —, amelyeket a mi rová-
sunkra most területileg olyan nagyra növel-
tek és annyira megerősítettek. 

Áttérve most már azokra az alapelvekre, 
amelyekből ez a törvényjavaslat kiindul, ki-
indulok abból, hogy a tanárképzés, az elmé-
leti tanárképzés elsősorban a, magyar egyete-
mek filozófiai karának feladata. Ezt a munkát 
azonban elsősorban teljessé kell tenni, a gya-
korlati tanárképzés szempontjából bizonyos 
fokig ki kell egészíteni. Erre a kiegészítő 
munkára hivatottak a tanárképző intézetek, 
amelyeket most már ezzel a javaslattal tör-
vényesen akarunk beállítani közoktatásunk 
szervezetébe. 

A tanárképzés a multakban rendeletileg lé 
vén szabályozva, nem lehetett kötelező; ez a 
törvény kötelezővé teszi* a tanárképzést és 
most már kötelező lesz arra a filozófiai hall-
gatóra nézve, hogy tanulmányait ' egy bizonyo* 
sor rend bon végezze, hegy a kollégiumokat egy 
bizonyos racionális sorrendben hallgassa, hogy 
felvegye mindazokat a kiegészítő előadásokat 
is, amelyek szükségesek arra, hogy az egye-
temi tanár által természetesen csak nagy vo-
nalaiban ismertetett disciplinához azt a rész-
lettudást is megszerezze, amire szüksége van 
és különösen a középiskolai oktatásban jára-
tos, s a középiskolai tanárképzéshez berendelt 
középiskolai tanárok adják elő minden discip-
linához a maguk sa j á t didaktikáját, mert az 
általános diaktikának nagyon csekély számú 
szabálya van, ellenben minden tudományágnak 
megvan a maga saját didaktikája és ennek is-
merete döntő s ezt sokszor az egyetemi tanár 
nem nyúj that ja , különösen az az egyetemi tanár 
nem, aki maga középiskolai tanár nem volt, aki 
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a tudósképzés re tortáin ment át, aki tehát a 
maga tudományát kiválóan tud j a közvetíteni a 
hallgatóival, aki azonban azzal a didaktikai 
művészettel nem bír, — mert ez művészet •—, 
amely gyermekek oktatásához szükséges. 

Én tehát kötelezővé akarom tenni a tanár -
képzésben való részvételt és ebben a tekintet-
ben csak egyetlen kivételt óhajtok tenni: a 
Szent Benedek-rendre nézve. Amint méltóztat-
nak tudni, a Szent Benedek-rend Pannonhal-
mán ta r t fenn egy tanárképző intézetet s a j á t 
erejéből. Ez százados intézmény, amely kiváló 
eredménnyel működik s amelyhez hozzányúlni 
s amely alól a létjogosultságot elvonni annyi-
val kevésbbé óhajtom, mert ez a nemzetgyűlés 
és ennek a nemzetgyűlésnek baloldalon ülő 
pá r t j a i is szívesen elismerték, hogy a szerze-
tes-gimnáziumok ós közöttük a Bencés-rend 
gimnáziumai jók, s így nem látok okot a r ra , 
hegy egy százados intézmény tisztán az uni-
formitás kedvéért megszüntettessék. (Helyeslés 
jobbfelöl.) 

Egy másik elv, amelyen az én javaslatom 
nyugszik, a gyakorlati év kötelezővé tétele. A. 
Treforlí-féle törvény is szükségesnek lá t ta a 
gyakorlat i évet, megengedte azonban azt is, 
hogy ezt a gyakorlati évet valaki úgy töltse 
el, hogy magánházaknál tanítson. Én ezt nem 
tartom szerencsés megoldásnak, s nekünk meg 
kell találnunk a módját annak, hogy mindenki, 
aki magyar középiskolában taní tani fog, a 
didaktikának éppen ezen gyakorlat i fogásait 
elsajátítsa, a középiskolában gyakorlatot szer-
zett régi pedagógusok oktatásából. E téren a 
multakban tett kivétel sok visszaélést okozott, 
hiszen olyan bizonyítványt szerezni, hogy én 
egy magánháznál tanító voltam, nagyon köny-
nyű volt. Ezt a visszaélést okvetlenül meg kell 
szüntetni, mert egy ügyetlen, egy didaktikai-
lag nem járatos tanár hihetetlenül meg 
tud j a nehezíteni a gyermekek munkájá t , amit 
sokan a jelenlevő képviselő urak is, akik egy-
úttal atyák is, sa já t maguk tapasztaltak. (Ügy 
van! jobbfelől.) 

Tisztelt Nemzetgyűlés! Én nem áltatom ma-
gamat illúziókkal és tisztában vagyok azzal, 
hogy ez az egész tanárképző javaslat célját 
csak akkor érheti el, ha meg tud juk oldani azt 
a nagy diákszociális problémát, amely egyér-
telmű a magyar tanárképzéssel. Hiszen ezen a 
téren miért voltak nehézségek és bajok? Ta-
nári pályára éppen a hiányos, gyengébb elő-
menetel folytán — ez közismeretű — általában 
a szegényebb sorsú szülők gyermekei mentek, 
akiknek szülei nem voltak képesek az egyetemi 
i f júnak azt a gondtalanságot biztosítani, a négy 
akadémikus év alatt, amelyre neki; tanulmá-
nyai rendes elvégzése érdekében szüksége volt, 
az i f jú ság magánórákra volt utalva, kénytelen 
volt sokszor elhanyagolni az egyetemi előadá-
sok látogatását is és azok a különösen szorgal-
masak, akik a magánórák mellett, a kenyér-
kereső óráik mellett, még az egyetemi előadá-
sokat is pontosan látogatták, mint fáradt, ki-
merült emberek kerültek az életbe és nem volt 
meg az a frisseségiik, amely szükséges a taní-

tói hivatáshoz és néha bizonyos keserűséget 
vittek magukkal multjukból, ami különösen 
megbosszúlja magát az iskolában, mer t hiszen 
a gyermek ártatlan, finom, érzékeny lelkéhez 
nem szabad elkeseredett embernek hozzányúlni 
(Úgy van! jobbfelől.), a gyermek erre sokkal 
jobban reagál, mint a felnőtt ember bír , az itt 
ülő képviselő urak némelyike még érzi olyan 
igazságtalanságok tövisét, amelyeket gyermek-
korban szenvedett el. (Ügy van! jobbfelől.) 
Ha valahol kell lennie olyan harmonikus lelkű 
embernek, aki a gyermeket szereti: úgy az is-
kolában kell lennie! De hogy ez így legyen, 
okvetlenül mindent meg kell tennünk, hogy 
azokat, akik középiskolai tanári pá lyára ké-
szülnek, a napi megélhetés gondjától mentesít-
sük és azoknak az egyetemi négy évet gond-
talanná tegyük. 

Előljárt ezen a téren nagy elődöm: Eötvös 
Lóránt miniszter, aki megalakította az Eötvös-
kollégiumot. Szándékom az, hogy a vidéken is 
ilyen Eötvös-kollégiumokat létesíthessünk, s 
amint a javaslatban is jelezve van, ki akarok 
hasítani, ki akarok jelölni a, meglévő interná-
tusokban egy részt a fennálló menzákon is, 
amennyiben megfelelnek, ezek részére és ott a 
tanárjelölteknek elsőbbséget kívánok adni. 

Az állam mai nehéz helyzetében honnét vesz-
szük ezeknek a tanárképző intézeteknek meg-
valósításához szükséges anyagi eszközöket1? E 
célból ú j abb hitel engedélyezése i rán t aligha 
fordulhatunk a pénzügyminiszter úrhoz, de 
igenis a mul t tanév végén megszüntettünk egy 
teljesen fölösleges középiskolát, ennek a tanár i 
kara révén tizenhat középiskolai t anár i állás 
szabadult fel. Ezeket a tanárokat nem he-
lyeztem B-listára, hanem széthelyeztem őket 
Magyarország középiskoláiba, viszont felha-
talmaztam az egyetemeket arra, hogy tizen-
hat tanár t keressenek ki az összes magyar kö-
zépiskolai tanárok sorából, akiknek nagy a 
didaktikus jártassága, akik a tanítás művé-
szetében elismert tekintélyek. Ezeket szándéko-
zom beosztani az egyes egyetemek mellett lé-
tesülő tanárképző intézetekhez, kettőt-négyet, 
hogy aztán az egyes teoretikus szakmáknak 
didaktikáját tanítsák és egyébként azokat az 
összefoglaló, áttekintő kollégiumokat tar tsák, 
amelyekre nekünk a tanárképzés szempontjá-
ból okvetlenül szükségünk van. 

T. Nemzetgyűlés! E g y áldozatot meg kell 
hozniok a nem állami, a felekezeti középisko-
láknak is és pedig azt, hogy azokban a váro-
sokban, ahol egyetemek vannak, a mi egyetemi 
városainkban tanárképzés céljából beengedjék 
a maguk középiskoláiba a, bölcsészeti hall-
gatókat, hogy ott a gyakorlati tanárkép-
zést lássák. I t t egyfelől a piarista-rend-
nek és a cisztercita-rendnek, másfelől a refor-
mátus egyháznak iskoláiról van szó. Én bi-
zonyságot szereztem az iskolafenntartók részé-
ről arról, hogy ők ezt nemcsak hogy nem te-
kintik meg nem engedett belenyugvásnak a 
maguk autonómiájába, nemcsak hogy nem te-
kintik megterhelésnek, hanem büszkeségükre 
szolgál (Helyeslés a jobboldalon.) olyan irány-
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ban, liogy közreműködhetnek a magyar tanár-
képzés fejlesztésében. 

Tisztelt Nemzetgyűlés! Nem áltatom a nem-
zetgyűlést azzal, hogy ha ez a javaslat tör- ; 
vényerőre emelkedik ideális állapotok fognak ' 
elkövetkezni. Er re a magyar nemzet mai hely-
zetében bármely téren csekély a kilátás, de j 
igenis azt hiszem, hogy komoly lépést te- I 
szünk előre a magyar főiskolai oktatás terén, 
annak a főiskolai -oktatásnak terén, amelyért ! 
ez a kicsi nemzet páratlanul nehéz viszonyok i 
között mindig nagy áldozatokat hozott. Csak j 
meghatottsággal lehet olvasni azoknak a ma- j 
gyar if jaknak hosszú sorát, akik a középkorban j 
a bolognai, pádovai, párizsi, krakói és a bécsi j 
egyetemet látogatták és attól az időponttól í 
kezdve, hogy a magyar állam megerősödött, ; 
állandóan itt az egyetem alapítási törekvés. 

A XIV. században a nagy Anjou, Nagy La- I 
jos alapítja a pécsi egyetemet. A XV. század-
ban Hunyadi Mátyás, amikor lát ja , hogy a po-
zsonyi egyetem nem fejlődik, Budán tesz kí-
sérletet egyetemalapításra. Akkor jön a rette-
netes XVI. század, a mohácsi vész kora. Esz-
tergomot elfoglalják, Várdai prímás elveszti, • 
székhelyét. Martinuzzi kardinális rövid ideig j 
van az érseki székben és rögtön utódja, Oláh j 
Miklós ismét reorganizálja Nagyszombatban a j 
maga érseki iskoláját s ezzel megveti a későbbi : 
egyetem alapját. A XVII. században Pázmány j 
Péter megalapítja magánerőből azt, amit más-
hol fejedelmek csinálnak meg, a nagyszombati 
egyetemet. A X V I I I . században ott látjuk Ür-
ményit, aki a jezsuita-rendnek összeomlása 
után a felvilágosodás szellemében rekonstruálja 
a magyar állami népoktatást, olyan időben, 
amikor a külföldi államokban ilyenféle kérdé-
sekre nem is gondoltak. Csak nem fogunk 
ilyen kérdésekkel foglalkozni, amikor ilyen 
problémákkal találjuk magunkat szemben és 
amikor magyar büszkeséggel nézünk vissza 
arra, hogy mennyivel jobbak voltak apáink 
sok mai magyar embernél. 

Mikor azt lá t juk, hogy a XIX. században 
egy nagy magyar kultuszminiszter, Trefort, 
megépíti a klinikákat, megépíti a bölcsészeti 
kar elméleti és természettudományi intéz-
ményeit és a műegyetemet és amikor azt 

látjuk, hogy ez a kicsiny nemzet. . . (Zaj.) 
...én nyugodtan végighallgattam az igen t. 
képviselő urak fejtegetéseit, nem szakítottam 
meg közbeszólásokkal, annak ellenére, hogy 
igen sok, a képviselő urak által feszegetett 
kérdésekkel nem értettem egyet és igen kérem 
a t. képviselő urakat, hogy ne méltóztassanak 
megszakítani olyan fejtegetéseket, amelyeknek 
pártpolitikai színezetük egyáltalán nincs (Ügy 
van! Úgy van! a jobboldalon.), amelyekben 
minden jó magyar embernél egységesen kell 
éreznie, s amely fejtegetéseket, lia a t. kép-
viselő úr megszakítja, egyről tesz tanúságot, 
arról, hogy a nagy magyar szolidaritásból ki-
veszi magát. (Elnök csenget.) Lehet, hogy az 
igen t. képviselő uraknak ez frázis, de nekünk 
élő igazság, szent érzés, amelyet nem tudnak 
az igen t. urak megsérteni, mert nincs elég ere-
jük hozzá. (Ügy van! Ügy van! a jobboldalon.) 

Amikor azt látjuk, hogy a XIX. szá-
zad folyamán egy nagy magyar kultusz-
miniszter hatalmas egyetemi építkezésekkel 
olyan alapokat fektetett le, amelyen a mai 
budapesti egyetemi taníás is áll. Amikor 
azt látjuk, hogy a XX. században az össze-
omlás nehézségei közepette ez a kicsiny nemzet 
képes befejezni a debreceni klinikai telepet, 
amely Európának a maga nemében a legterv-
szerűbb, legnagyobbszerű alkotása, amely száz-
szor többet ér, mint a propaganda füzetek, 
mert azok célzatossága átlátszó, míg ezek a té-
nyek kapacitáló erejével hatnak (Ügy van! 
Ügy van! a jobboldalom) és tesznek bizonysá-
got amellett, hogy itt egy kultúrnemzetről van 
szó, amelyet nem lehet, vagy nem szabad az 
emberiség nemzeteinek sorából eltörölni. (Ügy 
van! Úgy van! Taps a jobboldalon.) 

Ezen az úton halad tovább ez a törvényja-
vaslat, amikor először a filozófiai kar tanul-
mányi rendjét állapítja meg. Mivel ilyen szer-
vezeti kérdésről van szó, amely egy lépéssel 
előre viszi a magyar főiskolai oktatás és a 
magyar tudományosság ügyét, melegen aján-
lom a t. nemzetgyűlésnek javaslatomat elfoga-
dásra. (Élénk helyeslés, éljenzés és taps a jobb-
oldalon.) # 

A nemzetgyűlés a törvényjavaslatot általá-
nosságban és részleteiben is elfogadta. 

Csernoch János híboros-
Magyarország hercegprímásának aranymi- , 

séje és a kapcsolatos jubileumi ünnepség méltó 
dísszel, emlékezetes módon éls az örömnek mil-
liók lelkét elárasztó érzése mellett folyt le. 

Az ünneplés november 16-án Esztergomban 
kezdődött, ahová a messze környékről is össze-
sereglettek a hívek. A jubiláló főpásztor ha-
rangzúgás között indult el palotájából a bazili-
kába. Lovasbandérium és az előkelőségek kísér-
ték. A nép és az iskolásgyermekek sorfalat 
állottak. A templom előtt katonazenekar, dísz-
század, csendőrkülönítmény állott. 

A hatalmas templomban a kispapok fehér 
karinges sora, a bencések főgimnáziumának 

hercegprímás ünneplése, 
I cserkészcsapatai, az érseki leánynevelő-intézet 

növendékei, az egyesületek, közöttük a bányá-
szok festői csoportja, a katonai és világi elő-
kelőségek, a város előkelő hölgyközönsége és 
a női szerzetek képviselői foglaltak el minden 
helyet. A papság a templomajtóban vár ta a 
főpásztort, kinek megérkezésekor a kóruson 
felhangzott az: Ecce Sacerdos magmis. A bíbo-
ros jubiláns rövid ádoráció után a főoltárhoz 
ment, ahol először a Te Deumot intonálta. Ez-
után fényes segédlettel az ünnepi misét végezte. 
A mise befejeztével Walter Gyula c. püspök, 
nagyprépost a káptalan és a hívők nevében 
köszöntötte a jubiláns főpásztort és méltatta 
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érdemeit. Befejezésül utalt a hercegprímás jel-
mondatára: Tua luce dirige. (Irányíts fényed- j 
del!) A bíboros főpap láthatóan meghatva fo- j 
gadta az üdvözlést és a hívekhez intézett egy- ! 
házi beszéd kíséretében válaszolt. A szentmisé- j 
ben —- úgymond — azért imádkozott, hogy a : 

sokat szenvedett hazában visszatérjen a polgá-
rok közé az egyetértés, legyen meá* a lelki 
béke, amely képesít a munkára, legyen meg a 
bizalom a jövőben, amely megadja a fellendü- j 
léshez szükséges erőt. A főpásztor a beszéd 
után áldást adott a templomban jelenlevő hí-
vekre, majd felcsendült a Himnusz. A herceg- ! 
prímást templomi menet kísérte vissza palotá- j 
jához. 

Délben 12 órakor a küldöttségek és testületek 
tisztelgése kezdődött meg. A káptalan és a pap-
ság után a felekezetek küldöttségei, a katona-
ság, a hatóságok, hivatalok és egyesületek | 
vezetőségei járultak a hercegprímás elé és tol- i 
aiácsolták hódolatukat. Legvégül háromtagú ; 
küldöttség jelent meg Szakolcáról, a jubiláns 
szülővárosából. 

Csernoch János hercegprímás aranymiséje 
alkalmából Esztergom szegényei számára 15 
milliót, a Tiszviselőtelepen épülő Ferenc József 
jubileumi templom javára 10 milliót adomá-
nyozott, Mészáros János budapesti érseki hely-
nőknek pedig 20 milliót adott át a budapesti 
egyházközségek karitatív szociális osztályai ; 
által való szétosztásra. 

Mialatt a jubiláló bíboros-hercegprímást Esz- ; 
tergomban részesítették meleg ünneplésben, 
vasárnap és hétfőn Budapesten is voltak ünnep-
lések. 

A krisztinavárosi plébániatemplom falán va-
sárnap délelőtt leplezték le a krisztinavárosi 
egyházközség által állított márványtáblát, an-
nak emlékére, hogy ebben a templomban mű-
ködött a jubiláló hercegprímás mint segéd-
lelkész. 

A Regnum Marianum egyházközség vasár-
nap este a Zeneakadémia dísztermében rende-
zett díszhangversennyel ünnepelte meg a her-
cegprímás jubileumát. 

A Gellérthegy-utcai apácakolostor iskolájá-
ban hétfőn délelőtt '/a 10 órakor rendeztek a 
jubiláló hercegprímás tiszteletére emlékünne-
pet. 

A kormány és a főváros a hercegprímás 
aranymiséjének megörökítéséül a királyi vár-
bástyának északi részét Prímás-bástyának ne-
vezte el és ezt díszes emléktáblával örökítette 
meg. Az emléktáblát Walder Gyula műegye-
temi tanár nemesen egyszerű stílusban oldotta 
meg. Az emléktáblát az Országos Levéltárnak 
a bástya északi oldala felé eső falába illesztet-
ték be, felirata így szól: „Prímás-bástya. — 
Dr. Csernoch János Magyarország bíboros-
hercegprímásának aranymiséje alkalmából lé-
tesítette az állam és a főváros. — 1924." 

Az iinnepies felavatásra feldíszített téren jó-
val 12 óra előtt kezdett gyülekezni a közönség. 
Pintér Jenő kir. tankerületi főigazgató fel-
ügyelete alatt kivonultak a várbeli középisko-

lák felsőbb osztályú növendékei is, míg a kö-
zönség sorában ott voltak: Petri Pál államtit-
kár, Kertész Róbert és Breyer István helyettes 
államtitkárok, Zilahy-Kiss Jenő alpolgármester, 
Nemes Antal c. püspök. Mészáros János érseki 
helytartó, Walder Gyula és mások. Pontosan 12 
órakor megjelent a bíboros-hercegprímás is. 

Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter a 
Vár történeti jelentőségével foglalkozott beszé-
dében. Majd rámutatott arra, hogy itt, az egy-
kori harcok helyén ma a béke fegyvereivel 
küzdünk hazánk boldogulásáért. Például muta-
tott rá az Országos Levéltárra, amelynek tör-
ténelmi adalékaiból ismerhetjük meg hazánk 
múltját . 

— Ebbe a történelmi miliőbe akar tuk beleilleszteni 
az ország történetében nagy szerepet já tszot t prímások 
emlékét és ezt Csernoch János hercegprímás jubileuma 
alkalmából az emléktábla leleplezésével akartuk megörö-
kíteni. 

A hercegprímás érdemeinek méltatása után 
átadta a miniszter a táblát a fővárosnak, 
amielynek részéről Sipőcz Jenő polgármester 
vette át az emléket. Végezetül a bíboros-her-
cegprímás lépett a szónoki emelvényre és 
negyedórás beszédben mondott köszönetet aa 
ország nagy prímásai emlékének megörökíté-
séért, amelyből a maga részére mindenkor azt 
a figyelmeztetést akar ja kiolvasni, hogy ő is 
méltó legyen nagy elődeihez. 

Az ünnep, amely a Himnusszal kezdődött, 
énekszámmal ért véget. 

A kormányzó úr Ö Főméltósága folyó hó 
17-én délután fölkereste budai palotájában 
Csernoch János dr. bíboros-hercegprímást. A 
kormányzó igen melegen üdvözölte a jubiláló 
egyházfejedelmet és átnyújtotta neki a Magyar 
Érdemkereszt nagykeresztjét. Az államfő hosz-
szasabban eltársalgott a hercegprímással, majd 
visszatért a királyi palotába. 

A hercegprímás aranymiséje alkalmából 
Horthy Miklós kormányzó úr az alábbi kézira-
tot intézte a prímáshoz: 

Kedves Dr. Csernoch Bíboros! 
Áldozárságának félszázados évfordulója 

örömünnepe nemcsak a magyar katholikusok-
nak, hanem az egész országnak is, mely Emi-
nenciádban kiváló fiát tiszteli és becsüli. 
Bensőséges örömmel ragadom meg e ritka 
ünnep alkalmát, hogy meleg elismeréssel em-
lékezzem meg kimagasló érdemeiről, melye-
ket a hosszú idő alatt úgy egyháza, mint a 
közügyek terén szerzett. 

Elévülhetetlen érdemeinek elismerése jeléül 
fogadja Eminenciád a mai napon legmele-
gebb szerencsekívánataim kíséretében a Ma-
gyar Érdemkereszt nagykeresztjét, melyet 
azon leghőbb óhajom kifejezése mellett nyúj-
tok át Eminenciádnak, hogy az isteni gond-
viselés különös kegyelme még hosszú időn át 
óvja meg magasztos hivatásának betöltésére. 

Budapest, 192i. évi november hó 18. napján. 
Horthy sk. 
Bethlen gróf sk. 
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Hétfőn délután ünnepelte rendkívüli ülés ke-
retében a Szent István Társulat is fővédőjét, 
a hercegprímást, aranymiséje alkalmából. 

Az egész országot átfogó ós párat lan fényű 
jubileumnak középpontjában a székesfőváros-
ban tar tot t 18-i ünnepség állott, amely a lipót-
városi Szent István Bazilikában tar tot t hála-
adó istentisztelettel kezdődött. 

A templom feldíszített környéke a kora reg-
geli órákban élénk volt. A szentély leckeoldali 
részén ültek a püspöki kar tagjai. Külön pad-
ban ült Schioppa Lőrinc, a pápa nunciusa. Je-
len voltak: Izabella és Auguszta kir. herceg-
asszonyok és Horthy Miklósné, a kormányzó 
felesége, József, József Ferenc és Albrecht kir. 
hercegek, Zsófia és Gabriella kir. hercegnők, 
Bethlen István gróf, Scitovszky Béla, Vass Jó-
zsef, Klebelsberg Kunó gróf, Bud János, Mayer 
István, Csáky Gusztáv gróf, Apponyi Al-
bert gróf, Zichy János gróf. Ott volt az arisz- I 
tokrácia számos tagja , nemzetgyűlési képvise- j 
lők, a társadalom sok kitűnősége. 

Fél 10 órakor érkeztek Horthy Miklós kor- ! 
mányzó, Nádossy országos főkapitány és Görgey 
testőrparancsnok kíséretében és a jubiláló fő-
pap Lepold Antal prelátussal. A papság által 
kísérve alabárdos testőrök sorfala között vonul-
tak be a templomba, ahol a kormányzó a szá-
mára fenntartott helyre ment, a bíboros pedig 
az oltárnál a Te Deumot intonálta. A Te Deum 
után megkezdődött a pontifikális mise, fényes 
asszisztenciával. 

Az evangélium u tán Prohászka Ottokár dr. 
püspök mondott ünnepi szentbeszédet. Fejte-
gette a hármas ünnep jelentőségét. Beszédét a ! 

következő szavakkal végezte: 
— Uram! Adj a főpapnak egész címert, egész egyház-

megyét és add a koronát tar tó főpapnak a korona alá 
tartozó egész Magyarországot. 

A szentbeszéd mély hatást gyakorolt az egybe-
gyűltekre és annak végeztével a jubiláló főpap 
tovább folytatta a főoltárnál aranymiséjét. 
Amikor véget ér t a mise, a bíboros-hercegprí- j 
más teljes főpapi ornátusban, kezében a pász-
torbottal a szószékre lépett és onnan adta fő-
pásztori áldását az egybegyűlt hívő közönségre. ; 

Innen visszatért az oltárhoz, levetette az egy- ! 
házi ruhákat, m a j d a hermelines bíbornoki i 
cappában stallumába ült s fogadta a püspöki 
kar hódolatát, melyet Szmrecsányi Lajos egri 

- érsek tolmácsolt. 
A hercegprímás meghatottan köszönte meg a 

püspöki kar üdvözlését. Válaszában két momen-
tumra fektetett súlyt, az egyik az, hogy a prí-
mási méltóság a magyar nemzetben a jogfoly-
tonosság élő képviselője, amelyben olyan jogok, 
értékek vannak, amelyekre nem tudjuk, hogy 
a magyar nemzetnek mikor lesz szüksége, i 
ezért látja ő szívesen a nemzet ragaszkodását í 
a prímási székhez. A másik az, hogy a prímás 
a közvetítő kapocs a püspökök között és szim-
bolizálja egységüket. 

— Ami azt illeti, hogy szavunkat nem hallják meg a 
törvényhozás termében, ez nem a kormányon, hanem a 
politikai helyzet körülményein műit. 

Még egyszer megköszönte a meleg üdvözlést, 
elbeszélgetett a püspöki kar tagjaival . 

Az egyházi ünnepség végeztével a közönség 
átvonult a Vigadó nagytermébe. A bíboros-
hercegprímás a fellobogózott Vilmos császár-
úton, Deák-téren, Deák Ferenc-utcán és Vörös-
marty-téren keresztülvonult a főváros díszhin-
tó ján Sifiőcz Jenő polgármester kíséretében a 
Vigadóba. 

A Vigadó teljesen megtelt a meghívott kö-
zönséggel, melynek legnagyobb része a fővárosi 
katholikus intézmények és egyesületek képvise-
lőiből került ki. 

Harsona jelezte, amikor a jubiláló bíboros-
főpap a Vigadó díszlépcsőin kíséretével fel-
haladt. Először az oldalterembe ment, ahol az 
előkelőségek várakoztak és azokkal beszélge-
tett, míg a közönség egyre tódult még a Bazili-
kából s teljesen elfoglalt minden helyet. Ekkor 
a püspöki kar és az előkelőségek kíséretében 
az emelvényre ment és elfoglalta a kijelölt 
díszhelyet. 

Az orgonán felhangzott a magyar Himnusz, 
melyet az egész közönség állva énekelt végig. 

A jubiláló főpásztort elsőnek Schioppa Lőrinc 
pápai nuncius üdvözölte rövid néhány szóval a 
pápa nevében és megbízásából, ma jd felolvasta 
latin nyelven a pápa üdvözletét. 

Bethlen István gróf a kormány nevében 
emelkedett szólásra. Soha, amióta Magyaror-
szág fennáll, nagyobb szükség nem volt arra , 
hogy az állam és az egyház, az erkölcsi és testi 
erő együttműködjenek és egymással karöltve 
igyekezzenek hivatásukat betölteni. Rámutatot t 
arra , hogy a hercegprímás mindig ápolta ezt a 
harmóniát. Azt kívánja, hogy aki ebben az 
összeomlásban megőrizte hitét, bizalmát és szi-
lárdan megállt polcán, annak adjon az Űr 
Isten erőt és kitartást , hogy betöltse még hosszú 
éveken keresztül a nagy szerepet, melynek ér-
telmében ezt az országot egy jobb jövő felé 
vezetheti. 

Sipőcz Jenő polgármester mint a kegyúr és 
mint a főváros egész közönségének képviselője 
üdvözölte a jubilánsban az ország legelső köz-
jogi méltóságát, a főváros igaz barátját , hit-
életének gondos fejlesztőjét, a kul túra céltuda-
tos előmozdítóját és á tnyúj tot ta neki az erre 
az alkalomra készült díszes albumot, amely 
csontfaragványaival és egész kiállításával 
valóságos iparművészeti remek. 

Az üdvözlők sorát Zichy János gróf, az Orsz. 
Kath. Szövetség .elnöke zárta be. 

A hercegprímás válaszában az elhunyt X . 
Pius pápáról, aki őt a királlyal egyetértően 
püspöki székbe emelte és a most uralkodó XI . 
Pius pápáról emlékezett meg, aki levelével igen 
nagy kitüntetésben részesítette. 

A miniszterelnök üdvözlésével foglalkozva, annak bizony-
ságát lát ja abban, hogy a kormányzást a tradícióktól át-
ha to t t keresztény nemzeti eszmék vezérlik. Ha a kor-
mányzat egyik leghathatósabb támaszát lá t ja az erkölcsi 
tényezőkben, melyek Szent István országának erősségót 
adták, akkor boldogan állapítható meg, hogy a kor-
mányzás lényegében az egyház és az állam közt abban 
a harmóniában folyik, mely szent István hagyománya. 
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— Egy csonka, életképtelenné te t t nemzetben kell fön-
tartani az életet és kell előkészíteni annak jobb jövőjét. 
Heroizmust kíván ez a munka a kormánytól, de heroiz-
must a nemzettől is. Ehhez.lelki erő kell, mely tud tűrni, 
de tud akarni is. 

Melegen köszönte ezután a bíboros a főváros 
üdvözlését és kérte a fővárosnak hatóságait és 
polgárait tartsanak ki a vallásos és hazafias 
szellem mellett. A közönség percekig ünnepelte 
a főpásztort, majd felhangzott a pápai himnusz 
és ennek hangjaival a szép ünnepség kevéssel 
2 óra előtt véget ért. 

A vigadói országos ünneplés után a herceg-

pi'ímás mindjár t átvonult a középponti pap-
nevelő-intézetbe, ahol a fővárosi, világi és szer-
zetes papság hódolatát fogadta. 

A szemináriumban elköltött rövid ebéd után 
a hercegprímás visszatért palotájába, ahol 
4 órakor kezdődött a küldöttségek tisztelgése. 

[ Beláthatatlan sora jelent meg a különféle tes-
! fületeknek, intézményeknek, egyesületeknek és 
| a jubiláló főpap minden egyes beszédet kegye-
| sen hallgatott meg és mindegyikre röviden 
: válaszolt is. A tisztelgések a késő esti órákba 
' húzódtak el. 

Petri Pál dr. vallás- és közoktatásügyi államtitkár beszéde 
a tanítók, óvók és nem állami tanárok el látásának 
rendezéséről szóló törvényjavaslat tárgyalásakor. 

T. Nemzetgyűlés! Méltóztassék megengedni, 
hogy én is ugyanazzal a kijelentéssel kezdjem, i 
mint az előadó úr és amivel az egyesített köz-
oktatásügyi ós pénzügyi bizottságok jelentése is 
kezdődik. A törvényjavaslat a tanítóság egy év-
tizedes küzdelmének gyümölcse és eredménye. 
Ez egyik legelső láncszeme annak a koncepció-
nak, amellyel a tanítóságot feladatának és mű-
ködési körének méltó helyére akar juk beállítani 
a köztisztviselők kategóriájában. E cél eléré-
sére szolgáló egyik megfelelő intézkedés volt 
az, hogy a tanítókat beoszttottuk az állami tiszt-
viselők fizetési osztályaiba; ez a célt szolgálta 
az is, amikor előbb az állami tanítókat, újabbain 
pedig a felekezeti tanítókat is beosztottuk rész-
ben a VII. fizetési osztályba is, tehát ezt az 
előléptetési lehetőséget is megnyitottuk szá-
mukra. 

A nyugdíjügynek az ő kívánságaik szerint 
való rendezése is e magas hivatás méltánylásá-
nak az eredménye. Azt hiszem, nem kell ben-
nünket arra vonatkozólag kitanítani, hogy mi 
a magyar tanítót a legmagsabbra becsüljük. 
A legmagasabbra becsülöm magam is és a mi- j 
niszter úr is, aki évtizedeken át volt közvetlen | 
vezetője a tanítóságnak a Julián-Egyesületben, j 
és hogy mennyire meg volt vele elégedve, bár- j 
melyik Julián-Egyresületbeli tanító tanúsíthatja. 
Mindenesetre ez a nyugdíj is tetemes anyagi 
eredményeket jelent a tanítóság számára, de 
tetemes anyagi terhekkel is jár. Ennek a tör-
vényjavaslatnak a sürgősségét éppen azok az 
anyagi terhek indokolják, amelyek fedezetéről 
gondoskodnunk kell. Mint méltóztatnak tudni, 
a forradalom után az állami tisztviselői illet-
mények jórésze rendkívüli pótlékokra, rend-
kívüli segélyekre volt alapítva, amikor azután 
a költségvetés rendszeresítésével a rendkívüli 
pótlékok rendszere megszűnt, akkor a nyugdíj-
járulékokat is fel kellett emelni, mert hiszen 
a nyugdíjba beszámítható tisztviselői vagy ta-
nítói fizetések összege emelkedett. Er re azon-
ban akkor nem volt meg a jogalap és így körül-
belül másfél év óta nem vetették ki a nyugdíj-
intézeti járulékokat. Ennek megvolt a lehető-
sége, mert a pénzügyminisztérium előlegezte az 
erre szükséges fedezeteket. Most azonban mái-

rendszeres költségvetés lóvén, ez nem lehet-
séges, sürgősen szükséges tehát, hogy a nyug-
díjintézetnek a szükséges fedezet rendelkezésére 
bocsáttassák. E r r e fog ez a törvényjavaslat mó-
dot nyújtani. Természetesen ez a nem állami, 
tehát egyházi vagy községi fenntartókra is sú-
lyos terheket ró. Súlyos terheket ró, bár percen-
tualiter ezek a terhek nem magasabbak, hanem 
alacsonyabbak, mint azelőtt voltak. A háború 
előtt körülbelül 6 millió korona volt a nyugdíj-
intézeti teher, a nyugdíjintézeti járulékok ösz-
szege és ebből 5 millió koronát fizettek a taní-
tók és a fenntartók, és csak egymillió koronát 
fizetett az állam. A mostani rendelkezés szerint 
66%-át fizetné a nyugdíjintézeti terheknek az 
állam, és csak 22%-át fizetnék a fenntartók, 
ennek ellenére, mivel most már nem 600 korona 
alapfizetés után kell 24 korona évi járulékot 
fizetni, hanem a tanítók fizetésének emelése foly-
tán a nyugdíjjárulékoknak is emelkedniök kell, 
mert hiszen a nyugdíjintézetek alapjai teljesen 
elfogytak annak következtében, hogy az inté-
zet állandóan defiicttel dolgozott, most már te-
hát fel kell emelni a fenntartói járulékot is, 
ez pedig a fenntartó testületekre súlyos terhe-
ket ró. Súlyos terheket ró azért is, mert a ta-
nítóságnak ezen ú j nyugdíjtörvény áldásait 
már az 1923-ik évtől kezdve akar juk javára szá-
mítani, tehát a fenntartóknak is az 1923-ik év-
től kezdve kell a magasabb terheket fizetniök. 
Hogy azonban a fenntartók, akik ezen terhek 
viselésére természetszerűleg nem voltak el-
készülve, nehéz anyagi helyzetbe ne juthassa-
nak, hogy helyzetükön könnyíthessünk, módot 
nyuj tunk a végrehajtási utasításban arra, hogy 
a mult 1923—24. évi fenntartási terhek fizetése 
hosszabb időre elhalasztassék, a most esedékessé 
váló 1924—25. tanévi nyugdíj intézeti járulékok 
fizetésére pedig szintén halasztást engedélyez-
tünk a költségvetési év végéig, vagyis 1925. évi 
jiínins hó 30-ig, ami az egyházi fentartókra pl. 
különösen előnyös, amennyiben az ő háztartá-
suk a naptári évek szerint van beosztva, ők 
tehát már a jövő költségvetési évben előirá-
nyozhatják a nyugdí j intézeti terheket. 

Ennyi t óhajtottam megjegyezni a fenntartók 
terhein való könnyítés szempontjából. Még egy-



20 Néptanítók Lapja 35—36. szára. 

szer összegezve tehát hangsúlyozom, hogy a 
mult terhek befizetését bizonytalan időre el-
halasztottuk, a 1'oíyó évben esedékessé váló ter-
hek befizetése pedig a, költségvetési év végéig 
szintén elhalasztatott. Ezekkel a terhekkel 
szemben természetesen az a kérdés, mit 
nyúj t a nyugdíjtörvény a nem állami ta-
nítóknak és a nem állami tanároknak. A nem 
állami tanárokra vonatkozólag éppen Kiss 
Menyhért t. képviselőtársam volt bátor felhívni 
a nemzetgyűlés figyelmét arra, van-e i t t is 
valami, a,mi ezeknek az előnyére szolgálna. A 
nem állami tanárok nyugdíj viszonyait az 1914: 
XXXVI. t.-c. rendezi. A jelen törvénycikk álta-
lában módot ad bizonyos újabb kedvezmé-
nyekre is, amelyek ezen törvénycikk határoz-
mányait kiegészítik. Először is a nem állami 
tanároknak eddig 30 évi szolgálat után, ha 
nyugdíjba mentek, lakbérnyugdíj igényük nem 
volt. Ez a törvénycikk módot ad arra , hogy 
ezentúl lakbérnyugdíjban is részesüljenek. A 
nem állami tanárok között akarok említést tenni 
a teológiai tanárokról is. Ezek, amennyiben 
előbb lelkészi szolgálatot teljesítettek, a lelkészi 
szolgálatban eltöltött éveit ezeknek eddig nem 
számították be. A törvény most módot ad arra, 
hogy olyan végrehajtási utasítást ad junk ki, 
amely szerint a teológiai tanárok lelkészi szol-
gálatban töltött évei is beszámíttassanak. Vol-
tak tanári oklevéllel bíró egykének, akik pl. a 
tanítóképző-intézetnél nevelői szolgálatot telje-
sítettek. Mivel ezt a régi törvény szerint nem 
tanári funkciónak minősítették, ezek nem kap-
hattak nyugdíjat . Most ezek az okleveles taná-
rok is nyugdíjban fognak részesülni. Van ezen-
kívül még több apró kedvezmény, pl. a,z, hogy 
azoknak, akik a tanári nyugdíjintézet tagjai 
voltak azelőtt, nem engedték meg, hogy nyug-
díjat élvezhessenek, ha más foglalkozásra tér-
tek. Erre vonatkozólag is fogunk módosítást 
tenni. Sokkal fontosabbak azonban ezeknél azok 
a kedvezmények, amelyeket ez az ú j nyugdíj-
törvénytervezet a nem állami tanítóknak biz-
tosít. A nem állami tanítóknak biztosított ked-
vezmények több irányúak. Ezekben a kedvez-
ményekben benne vannak azok a kívánalmak, 
amelyeket Homonnay t. képviselőtársam volt 
bátor említeni. Ezekre vonatkozólag megnyug-
tathatom őt, hogy a kidolgozott végrehajtási 
utasítás ezekre teljes mértékben prevideál, úgy, 
hogy kérem őt, tekintse indítványát tárgyta-
lannak, mert már a nem állami tanítói kar elő-
terjesztett kívánságai alapján igyekeztünk eze-
ket honorálni és csak köszönettel adózunk a 
képviselő úrnak, hogy ezeknek a méltányossá-
gát szintén átlátta és ennek végrehajtásában 
bennünket támogatott. Az állami tanítók ked-
vezményeinek egyik legnagyobb jelentőségű 
része, hogy míg eddig a nem állami tanítók 
gyermekeik után nevelési segélyt osak a 16 éves 
korig kaptak, addig ezentúl 24 éves korukig 
kaphatnak. Sőt a nyomorék gyermekek élet-
járadéka címén egész életük hosszán át is kap-
hatnak ilyen nevelési segélyt, A nem állami 
tanítók hozzátartozói elhalálozásuk esetén te-
metkezési járulékot eddig nem kaptak, ilyenben 

nem részesültek. A törvényt végrehajtó rende-
let erre is módot fog nyújtani. Azonkívül még 
különböző apró előnyöket is nyúj t ez a törvény 
a nem állami tanítóknak; ezek közül csak azt 
akarom megemlíteni, hogy a régi törvény sze-
rint csak a 20-ik vagy 21-ik életév utáni szol-
gálat számított be a nyugdíjba, most mihelyt 
a taní tó közszolgálatba lép, haladéktalanul 
nyugdíjjogosulttá válik. Tudvalévő, hogy lé-
gebben 18 éves korukban végezték el a tanító-
képezdét, ha tehát az illetőt rögtön megválasz-
totta az egyház, vagy a kommunitás, akkor ő 
nem lett rögtön nyugdíjjogosulttá, hanem csak 
akkor, amikor a 20-ik vagy 21-ik életévét betöl-
tötte. Ezt az anomáliát szintén orvosoljuk ebben 
a törvénytervezetben. (Helyeslés.) Rátérek végre 
ar ra a kérdésre, mit nyújt ez a törvényjavaslat 
az állami tanítóknak. Az állami tanítókat ez a 
törvény az 1912. évi LXV. t.-c., vagyis az állami 
nyugdíjtörvény hatálya alá helyezi. Ők tehát 
mindazokat a kedvezményeket megkapják, ame-
lyek az állami tisztviselőket megilletik, tehát 
ugyanazon beszámítás alá esnek. Ezzel az az 
érthető és jogos törekvés, hogy az állami tiszt-
viselők más kategóriáival egyenlő mértékkel 
mér jünk nekik is, teljes mértékben teljesül. 
Nagy szociális előnyöket jelent ez a tanítóságra 
nézve, de ezek a szociális előnyök jogosak, mél-
tányosak ós az ő nagyfontosságú munkásságuk-
hoz mérten természetesek. Kérem tehát, hogy 
ezt méltányolva, a t. Nemzetgyűlés járuljon 
hozzá ehhez a törvényjavaslathoz. De midőn ezt 
kérem, még néhány mellékkörülményre is ki 
óhajtok terjeszkedni. Különösen a túloldalról 
több ízben hallottuk azt a szemrehányást, miért 
jövünk a nemzetgyűlés elé ilyen részlettörvé-
nyekkel, miért nem jövünk egy teljes népokta-
tási kódexszel. E r r e vonatkozólag azt akarom 
megemlíteni, hogy egy népoktatási kódex, egy 
bármilyen gyönyörű írásos alkotmány még nem 
jelenti azt, hogy az átmegy az életbe. A forradal-
mak óta a népoktatásügy reformján dolgozik a 
közoktatásügyi minisztérium egész személyzete. 
Egy ilyen reformot azonban csak szukcesszíve 
valósíthatjuk meg. Nem azért nem jövünk egy 
népoktatási kódexszel, mintha a mi elszegé-
nyedett, lerongyolódott és pénzügyi kríziseken 
átmenő országunk nem óhajtana, a népoktatás 
ügyével foglalkozni. Ez, nem lehet mentség, mert 
nem lehet olyan nehéz helyzet egy országban 
sem, hogy a legfontosabb kérdés mellőzése jogo-
sult volna. Nem azért, hanem, mivel így rész-
letes és gondos kidolgozás van, a reform elvei 
jobban megvalósíthatók. A nyugdíjtörvény csak 
egy láncszem a reform sorozatában. Méltóztas-
sék megengedni, hogy a figyelmet felhívjam 
elsősorban a létesült tanítóképzés reformjára, 
amely 5 évre emelte fel a tanítóképző-intézetek 
látogatását és az eddigi tapasztalatokon okulva, 
a nemzeti szellemben nevelt tanítóságnak gaz-
dasági és szociológiai kiképzésére különösen 
súlyt helyez. (Helyeslés a jobboldalon.) Ezt kö-
vette magának az elemi iskolai tantervnek a 
reformja. Az ú j elemi iskolai tanterv már ké-
szen áll és ennek módszeres utasításai most álla-
nak kidolgozás alatt . Ez különösen súlyt helyez 
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a nemzetnevelés mellett az egészségügyi és gaz-
dasági szakismeretekre. (Helyeslés jobbfelől.) 
Ezek mellett különösen gondolunk a r r a is, liogy 
a testnevelés el ne hanyagoltassék, úgy mint ez 
a mutban történt. 

A tanfelügyelet reformja most van kidolgozás 
alatt. Az elemi iskolákon túlmenőleg a gazda-
sági ismétlő iskolák tanterve készen van, az 
ipari ismétlőiskolák tanterve 2 hónapja jelent 
meg. Most van készen egy törvényjavaslat, 
amely remélhetőleg a közeljövőben a nemzet-
gyűlés elé fog kerülni, amely azzal foglalko-
zik, hogy azok a kommunitások, ahol a lehető-
ség megvan, a tankötelezettséget 8 évre kiter-
jesszék, vagyis a,z iskolalátogatási kötelezettsé-
get egészen a 14-ik életévig meghosszabbíthas-
sák. (Helyeslés.) 

Ezeknél talán még sokkal fontosabb az az 
intézkedés, amely Csonka-Magyarország elha-
nyagolt elemiiskola-hálózatának kiépítését cé-
lozza. Mint méltóztatnak tudni, a régi Magyar-
országon az elemi iskolai oktatás szempontjá-
ból legkevesebb gondoskodás történt. Igaz, 
hogy nagy nehézségek voltak a tanyai rendszer 
következtében a beiskoláztatás szempontjából, 
de nem lett volna szabad, hogy ezek akkor, 
amikor módjukban állott ezen segíteniük, visz-
szariasszák az illetékes tényezőket ezeknek le-
küzdésétől. (Ügy van! balfelől.) 

Két és óta az egyházak és kommunitások fel-
használásával 1260 ú j osztályt nyitottunk meg, 
1260 új tanítói állást szerveztünk. 1260 ú j hely 
létesült, ahol az elemi ismereteket tanították. 
Ez azonban természetesen nem elég, ez csak egy 
kezdet. Most feldolgoztuk statisztikailag az 
egész ország területét és azt állapítottuk meg, 
hogy ha nemcsak az elhanyagolt tanyai iskoláz-
tatás kérdésével akarunk foglalkozni, hanem a 
városokban lévő iparos iskolák kérdésével, a 
nem megfelelő épületek kicserélésével, akkor 
körülbelül 3000 ú j tanteremre van még szükség 
az 1260 ú j osztályon kívül az országban. Jelen-
leg a magyar közoktatásügy legfontosabb fel-
adatának tekintjük ennek a 3000 ú j tanterem-
nek létesítését. Ez a 3000 tanterem az én számí-
tásom szerint 2 és félmillió aranykoronába fog 
körülbelül kerülni, amelyhez természetesen a 
helyi érdekeltségeknek is hozzá kell járulniok. 
Azt hiszem, hogy néhány éven belül ez meg lesz 
valósítható. De hogy e 3000 tanteremben a taní-
tók méltó munkát végezhessenek, ennek condi-
tio sine qua non-ja, okvetlen előfeltétele az, hogy 
a magyar tanítóság az ő működéséhez méltó 
megbecsülésben részesüljön. (Ügy van! jobb-
felől.) Másrészről pedig anyagiakban is nyujtsuk 
mindazt a magyar tanítóságnak, amit szegény, 
nehéz helyzetünkben nyujthatunk. 

A fizetési osztályokba, való beosztások és a 
nyugdíjtörvény is jelenleg ennek a törvény-
javaslatnak a kiegészítését óhajtja. Én kéremi 
őszinte szívem egész melegével, karolja, fel az 
egész nemzetgyűlés egyhangúlag a magyar ta-
nítóság ezen jogos kérését és méltóztassék hozzá-
járulni e törvényjavaslathoz. Ajánlom a tör-

vényjavaslat elfogadását. (Élénk helyeslés és 
taps.) 

# 

A nemzetgyűlés a törvény javaslatot általános-
ságban és részleteiben is elfogadta. 

A gyermek makacssága.* 
í r t a : Körösi Henrik. 

Shakespeare egyik örökké szép és örökké be-
cses drámájában megírta a nagy római hős-
nek: Caius Március Coriolánusnak fenséges 
tragédiáját. Ebben a szomorú játékban a bri t 
költő Coriolánust az akkori kor embereinek 
legjelesebb tulajdonságaival ékesíti fel: bátor, 
vitéz, sőt vakmerő, aki már tizenhat éves ko-
rában harcba ment; abban a korban — amint 
Shakespeare í r j a —, amikor a színpadon még 
asszonyt játszhatott volna,* térdreejtette ma-
gát Tarquin is. A volskok ellen viselt háború-
ban pedig, „mint a hajó előtt a hullám, úgy hul-
lott előtte a nép . . . Kardja, e halál pecsétje ölt, 
ahova csak ért". Egymaga vette be a volskok 
fővárosát: Coriolit és innen kapta a rettent-
hetetlen nagy liős: Caius Március az ő vitézi 
melléknevét: Coriolánust. 

E vitézi tulajdonságok mellett a költő a leg-
gyönyörűbb emberi erényekkel ruházta fel Co-
riolánust: nyilt lelkű, aki az álnok, ravasz, ha-
zug embert szíve mélyéig gyűlölte; szóki-
mondó, könyörületes, jószívű és mindenekfe-
lett végtelen jó fiú, aki édesanyja iránt határ-
talan tisztelettel és rajongó szeretettel viselke-
dett. Emellett a leghűségesebb fé r j és a leg-
gyöngédebb apa volt. 

Önként merült fel a kérdés, hogy miképen 
magyarázható az meg, hogy ily jeles tulajdon-
ságokkal ékeskedő ember oly tragikus sorsra 
jutott , mi ragadhat ta meg Coriolánus életében 
Shakespeare figyelmét, hogy Coriolánusról oly 
fenséges drámát írjon, amelyet bevittek a vi-
lág minden közép 'iskolájába, hogy a tanulók 
mélyen a lelkükbe véssék belső tartalmát és 
mintaszerű külső szerkezetét. 

Ugyebár, azt minden iskolásfiú tudja, hogy 
a tragédiában a hős nagy emberi erényei ösz-
szeütközésbe jönnek az ő nagy emberi gyenge-
ségeivel és e küzdelemből ered a hős tragi-
kuma. 

Voltak-e egyáltalában és ha igen, mik voltak 
Coriolánusnak azok a nagy emberi gyöngesé-
gei, amelyek legyűrték az ő nagy erényeit? 

Ezek a kérdések ragadhatták meg Shakes-
peare figyelmét, amidőn Coriolánus történetét 
Plutarchos „Párhuzamos életrajzában" olvasta. 
Mert, hogy tényleg Plutarchos mesteri mun-
k á j a inspirálta a nagy brit költőt Coriolánus 
tragédiájának a megírására, az könnyen ki-
mutaható, ha összevetjük a tragédia egyes ki-
magasló részét Plutarchos-szal. Néhol egész 

* Ezt a cikket a Síklaki Ietván-szerkesztette 1925. éri 
Szülök Naptárdból vettük át. 

* Tudvalevő, hogy abban a korban a színpadon a ndí 
szerepeket is férfi játszotta. 
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mondatokat t a lá lunk csaknem szórói-szóra 
Plutarchosból. 

Plutarchos ugyan i s leír ja , hogy Coriolánus 
hí res patrícius családból származott , aki kis-
korában vesztette el édesa ty já t és szinte e lzá rva 
a világtól, te l jesen az édesanyja oldala mellet t 
nőt t fel. Rómában akkoriban szokáis volt, hogy 
a patríciusok a szenátusba elvitték a f ia ikat , 
akik a fal mellett levő lócákon ülve, ha l lga t ták 
az öregek tanácskozásai t és így közvetlen ta-
pasztalatok a l ap j án megtanulhat ták , hogy az 
életben igen g y a k r a n kell az embernek a köz 
érdekében s a j á t a k a r a t á t a mások a k a r a t á n a k 
alárendelni, megtanulha t ták , hogy tisztelni kell 
a törvényeket és a fennálló rendet önzésből, 
sér tet t hiúságból fe l forgatni nem szabad. Ha-
ladni kell a ko r ra l és respektálni kell az em-
beri jogokat. 

Coriolánnak n e m lévén a t y j a , nem volt, aki 
őt a szenátusba vit te volna és így a való élet-
től teljesen e lzárva nevelkedett fel. Édesany ja 
a történelmi nevezetességű: Yolumnia (Vetu-
ria) gőgös, büszke, patr ícius asszony volt, aki 
fiát is gőgös patr íc iusnak nevelte, akinek min-
den gondja, gondolat ja, gyermekének tested-
zése volt, hogy minél nagyobb hős, minél na-
gyobb vitéz vá l j ék belőle. Gyermekébe m á r ki-
csiny korában belecsepegtette a nagyravágyás t , 
a dicsőségkeresést, mert úgymond : „a férfi, ak i t 
a h í r nem mozgat, hasonló a falon f ü g g ő 
képhez". 

A gyermek, ak i t t isztán az édesanyja nevel 
fel — í r ja P lu ta rchos —, ak i t teljesen e lzárnak 
a világtól, a b b a n a gyermekben könnyen k i fe j -
lődik a makacsság, amely később az egész éle-
tének lehet a s í rásója. Így fejlődött ki lassan-
lassan Coriolánusban is az a gőgös makacsság, 
amely abban a pi l lanatban, amidőn az életbe 
kilépett, i r tózatosan megbosszulta magát . Gyö-
nyörű erényei t gőgössége, akara tossága, ma-
kacssága, mások emberi jogainak el nem isme-
rése lerontotta és őt m a g á t ka tasz t rófába so-
dorta. 

Íme, mily tanulságos a szülőknek Coriolánus 
t ragikuma, meg tanu lha t j ák ebből, hogy mily 
fe rde nevelés az, ha a gyermeket e lzár ják a való 1 
élettől, ha csakis az édesanyja oldala mellett j 
nő fel a gyermek, aki sokszor enged a gyer- j 
mek veleszületett akaratosiságának, aki nem 
tud ja , vagy nem akar ja le törni a gyermek ma-
kacsságát, a hiúságot, aki folyton a r r a ösztö-
kéli a gyermekét , hogy az első legyen, ak i úgy 
bánik vele, m i n t valami üvegházi növénnyel . 

Hányszor l á t j u k manapság is, hogy a szülők 
oktalan aggodalomból, hogy gyermekük va-
lami betegséget kaphat a nyilvános iskolában, 
inkább magántanulónak otthon t a r t j á k és így 
megfoszt ják gyermeküke t a nyilvános iskolá-
ban kifej lődött egészséges versenytől, ahol sa-
j á t kárán t a n u l j a meg a gyermek, hogy nem 
történhetik meg mindig az, ami t ő a k a r , mint | 

legtöbbször otthon a szülői házban, ahol hiába 
akar ura lkodni tá rsa i felett , ott le tör ik a bete-
ges ambíciót, ellenben meghajolnak még a kis 
nebulók is a szellemi fölény, az igazi tehetség 
előtt. 

Mily visszatetsző a pedagógus előtt, hogy a 
szülő gyermekét az ő fü le hallatára: dicsérgeti, 
avagy ha mások előtt hibái m i a t t korholja. 
Nem gondolják meg, hogy az életben mennyire 
megbosiszúlja ez magá t . Az élet nagyon meg-
rázza az embereket. Ot t nem ismerik a hamis 
bálványokat . 

A ferde nevelés m i a t t bizony, sokszor kapja 
a szülő a szemrehányást sa já t gyermekétől, 
amidőn már az fér f ikorában kinn v a n az élet-
ben s az emberekkel való érintkezésben, a meg-
élhetés küzdelmeiben f á jda lmasan érzi ferde 
nevelésének következményeit. Hányszor hall-
juk a szemrehányást , mié r t neveltetek ily érzé-
keny természetűnek, mié r t gyámkodtatok any-
nyi ra fölöttem, miér t segítettetek minden lépé-
semben, miért nem neveltetek önállóságra), 
miér t akar ta tok belőlem mindenáron u r a t fa-
ragni , vagy kisasszonyt nevelni, mikor ez a 
család egész t radíc ió jával ellenkezett. Minek 
neveltétek bennem a nagyravágyás-t, a hiúsá-
got; mié r t nem neveltetek képességeimhez, lel-
kületemhez mérten egyszerű, becsületes mun-
kásembernek. 

Mint a kalapácsütések, úgy ha tnak ezek a 
szemrehányások a szülőkre. Éppen ezért le-
gyen a szülők előtt nagyszerű példa Coriolánus 
t r ag ikuma . Pedig Coriolánuis a legkiválóbb em-
beri erényekkel volt felruházva, de mert nem 
nevelték őt az életnek — el kellett buknia az 
élet harcában. 

Mit mondjunk akkor az átlagemberről, ami-
lyen a világon az emberek többsége? Ezeknek 
az embereknek a bukása már nem fenséges, 
hanem egyszerű, közönséges és természetes. Az 
ily ferdenevelésű át lagemberek te rhére vannak 
önmaguknak ós t e rhé re vannak a világnak. 

— Ugykörváltozás a kultuszminisztériumban. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr f. évi 
6242. számú rendeletével a Gyüjteményegyetem 
ügyei t s a vele kapcsolatos ügyeket az elnöki 
osztály ügyköréből a I l l /b . ügyosztály ügy-
körébe utal ta át . A I l l /b . ügyosztály eddigi 
ügyköréből pedig az i rodajmi ügyek intézését 
a I I I / a . ügyosztály intézkedései körébe utalta á t . 

A I l l / b . ügyosztály vezetésével ügyosztály-
főnöki minőségben dr. Magyary Zoltán minisz-
ter i osztálytanácsost, az ügyosztály államtit-
kár i fe lülvizsgálatával pedig dr. Bárány Gerő 
h. á l lamt i tkár t b íz ta meg. 

A miniszter ú r dr. Czakó Elemér h. államtit-
kár t , a I l l /b . ügyosztály eddigi főnökét az 
ügyosztály vezetése alól — őszinte meleg kö-
szönete és teljes elismerése nyi lvání tása mellett 

^ J B m • • • | H BW&, Jffik gj Különböző szerzők legszebb hazafias dalainak 
H M ^ M f l i l J U M l s a gyűjteménye ké t - és h á r o m s z ó l a m ú ki-adasban. Iskolai hasznalatra szerkesztette: 
T I B O L D I JÓZSEF. I. füzet ára 50.000 korona. Megrendelhető a szerzőnél: Pesterzsébet , At t i la -utca 15. 
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felmentette s őt a következő ügyek intézésével 
bízta meg": az Egyetemi Nyomda és a Tudomá-
nyos Társulatok Sa j tóvá l la la ta R.-T. ügyeinek 
intézésével, a t ankönyvre fo rm előkészítésével 
különös tekintet tel az ú j középiskolai törvényre , 
a pedagógiai folyóiratok egységes intézésével 
ós i rányí tásával . 

— Címadományozás. A kormányzó a vallás-
ós közoktatásügyi miniszter előterjesztésére 
Jankovich György nyugalmazot t 'kultuszminisz-
ter i tanácsosnak a helyettes á l lamti tkár i címet 
adományozta. Jankovich György a régi, elő-
kelő miniszteri t isztviselőgárda típusa, aki 
kedves modorával , szerénységével, munkaszere-
tetével bará ta inak megbecsülését és mindenek 
elismerését v ív ta ki. 

— A dunamelléki református egyházkerület 
közgyűlése. A re fo rmátus teológia dísztermében 
gyülekeztek össze nov. 15-én a dunamellék re-
fo rmátus egyházkerület közgyűlésére a re for -
mátus egyházi és világi előkelőségek. A dísz-
termet zsúfolásig megtöltöt ték a résztvevő köz-
gyűlési tagok. Ravasz László dr. r e fo rmátus 
püspök egyházi, és Darányi Ignác v. b. t . t., 
világi elnökön kívül, jelen voltak Teleki József 
gróf, Szászy Béla és Petri Pál á l lamti tkárok, 
Benedek Sándor, a közigazgatási bíróság má-
sodelnöke, Bernáth Géza, a K ú r i a nyugalmazot t 
másodelnöke, Huszár Dezső, Mándy Samu nem-
zetgyűlési képviselők, Vargha Gyula, Némethy 
Károly nyugalmazot t ál lamti tkárok, Ballagi 
Aladár ny. egyetemi t anár , Pálóczi-HOrváth 
István és még számosan. Az egyházmegye lel-
készi kara csaknem teljes számban jelent meg. 
A közgyűlés ősi szokás szerint zsoltárének-
léasel kezdődött, mely u tán Ravasz László püs-
pök imával kérte az Ég á ldásá t a közgyűlés, 
munká já ra . Darányi Ignác elnöki megnyi tó 
beszédében a leromlott gazdasági helyzettel fog-
lalkozott, mely az egyházkerüle t anyagi ügye i t 
is válságossá tette. Beszédében a vallásos és 
egyházi életre is k i té r t s különösen figyelemre-
méltó módon tet te szóvá azokat a tobzódásokat, 
melyek a r e fo rmá tus népnél, különösen lako-
dalmi ünnepségek a lka lmával folynak, melyek 
nemcsak rossz példát adnak, hanem a k r i t i ká t 
is a r e fo rmátusság ellen hangol ják . 

Ravasz László dr. püspök ter jesztet te elő ez-
u tán a püspöki jelentést. Beszámolt a skót sza-
badegyház, a hollandi szigorú re formátus egy-
ház s a f ranc ia Hugenot ta-egyház küldötteinek 
magyarországi látogatásairól , ma jd a s a j á t 
püspöklátogatásairól , melyeket a budapesti , 
a tolnai és a k iskúnhalas i gyülekezetek-
ben tett . Kifogásol ta , hogy Pes t vármegyében 
az országos vásá roka t vasárnaponkin t t a r t j á k 
és ennek megvál toztatása érdekében megkere-
sést kíván intézni a belügyminiszterhez és a 
vármegye törvényhatóságához. Ismertet te kül-
földi utazásait , melyeken a protes tant izmus 
egységét k ívánta szolgálni. Behatóan foglalko-
zott az egyházmegyei hitélettel, a val lás taní tás 
hiányosságaival , a vadházasságok ellen való 
hiábavaló küzdelemmel. A t anügy i intézmények 
állapotának vázolása u tán az alapí tványok és 
az egyházkerület anyag i ügyei t ismertette. 

N a g y figyelmet kel te t tek a püspöknek azok 
a fejtegetései , melyekben egyházának az állam-
hoz való viszonyát t á r g y a l t a s foglalkozott azzal 
a felelőtlen elemek részéről hangoz ta to t t téves 
hittel, min tha ma Magyarországon többségében 
protes táns kormányrendszer ura lkodnék. 

A felekezetek között i békéről szólva több 
figyelmet kér a r e fo rmá tusság mú l t j a , jelentő-
sége és pára t lan szellemi értéke i r á n t az állam-
hata lom illetékes tényezőitől, mer t a re fo rmátus 
nép a m a g y a r nemzet legértékesebb elemét fog-
lal ja magában , a jómódú kisgazdatársadalmat és 
az intelligenciát. Magyarországon pedig még 
nagyon sokáig csak ezzel a két tényezővel lehet 
és szabad igazi pol i t ikát csinálni. A protestán-
t izmus intenzív megszervezésének kérdésével 
foglalkozott végül, melye t csak ú g y t a r t lehet-
ségesnek, ha a r e fo rmá tus és evangél ikus egy-
házaka t először a m a g u k egyházi t á r sada lmában 
megszervezik és azutáni kiépítik az életképes, 
közös f ronto t . A presbi tereket h ív t a fel az in-
tenzív munká ra abban a meggyőződésben, hogy 
ha ezek hivatásuk magas la tá ra emelkednek, min-
den más hierarchikus szervezettel szemben föl-
vehetik a versenyt. A sajtóról és propagandá-
ról s legvégül arról szólott, hogy a magyar 
re formátusságot érdeklő kérdések csak az egy-
ház legfőbb szerve, az élő zsinat á l ta l oldhatók 
meg. 

Ravasz püspök beszédét hosszas ovációval 
fogadták. Darányi Ignác külön mél ta t t a annak 
nagy jelentőségét és kijelentette, hogy ezt a 
beszédet mindnyájan az egyház p rog ram injá-
nak tekin t ik . 

A közgyűlés a folyó ügyek t á r g y a l á s á r a té r t 
át ezután, melyek befejezése több napo t vett 
igénybe. 

— Bender Sarolta kitüntetése. A csepeli áll. 
el. iskola gondnoksága és taní tótestülete — a 
község lakosságával e g y ü t t — díszközgyűlés 
keretében bensőséges ünneplésben részesítette 
nov. 12-én Bender Sarolta el. isk. igazgatónőt 
nyugalomba vonulása, illetve a legfelsőbb el-
ismerés külső jelével (Signum laudis) történt 
ki tüntetése alkalmával. Az ünnepség a r ró l aa 
osztatlan szeretetről és nagyrabecsülésről tett 
tanúságot , amelyet Bender Sarolta négy évtize-
des önfeláldozó m u n k á j á v a l a m a g a részére 
megszerzett . Mint igazgató, példaképe volt 
tan í tó társa inak, akik szerették és készséggel 
fogadták értékes ú tmuta tása i t . 

A díszközgyűlést a r. kath. templomban tar-
tott istentisztelet előzte meg Róbl János espe-
res-plébános mutatot t be az Ürnak. Mise vé-
geztével a tömeg az ünnepel te t a ku l tú rházba 
kísérte, amelynek a nagy te rme csakhamar szí-
nültig megtelt , A díszgyűlést Bóbl János 
gondnoksági elnök ny i to t t a meg, megha j tván 
az elismerés zászlaját a jubiláns m u n k á s élete 
előtt. E z u t á n Padányi Andor, Pes t vá rmegye 
vezető kir . tanfelügyelője emelkedett szólásra 
s a figyelmet teljesen lebilincselő szavak kísé-
retében, lelkes és ál ta lános éljenzés közepette, 
tűzte a népnevelés érdemes ba jnokának mel-
lére a Kormányzó Ür Ö Főméltóságától érke-
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zett kitüntetést. A he ly i tanítótestületek érzel-
meit Háray Gyula igazgató tolmácsolta, mély 
ha tás t keltve. A po lgá r i iskola tanár tes tülete 
nevében Török Jenő igazgató, a ref . egyház 
nevében Kovács Zoltán lelkész, az Áll. Tanítók 
Orsz. Egyesülete nevében Galla Endre elnök, a 
vármegyei ált. tanítóegyesület nevében Ónody 
Gusztáv, a já ráskör i tantestület nevében Ba-
kos János és a pesterzsébeti ált. tantes tüle t ne-
vében Kiss Mózes üdvözölte az ünnepeltet . Az 
első taní tványok h á l á j á t Fürcht BoMizsárné 
és Bilics Isbvánné, a legutóbbiakét egy elemi 
iskolai leánytanuló, az óvodásokét pedig egy 
kis leányka tolmácsolta. A ka r t á r sak , a régi és 
mostani taní tványok virágcsokrokkal és ba-
bérkoszorúval kedveskedtek. A község részéről 
Koncz János fő jegyző nyilatkozott meg, át-
n y ú j t v a a jubi lánsnak egy neves ötvösmester 
kezeiből kikerült ezüst szelencét, min t Csepel 
község ajándékát . 

A szép és megható ünneplés örömkönnyeket 
csalt Bender Sarolta pilláira. 

A díszgyűlés a Himnusz éneklésével ért vé-
get. Délu tán közös ebéd volt. 

— Az Országos Katholikus Nővédő Egyesü-
let november 20-án, a Szent I s t v á n Társulat 
dísztermében t a r t o t t a 28. közgyűlését s ezen 
egyú t ta l hódolt a körében megje lent tovédőjé-
nek, Csernoch János bíboros-hercegprímásnak. 
Az előkelő hölgyközönség, ólén Apponyi Al-
bertné grófnéval, v i r ágga l fogad ta a jubilánst, 
ak i t Zichy Rafaelné grófné elnöki megnyitó-
j ában üdvözölt. A hercegprímás megköszönte 
az üdvözlést és kifej tet te , hogy a csendes 
m u n k a mellett néha szükséges a nyi l t hitval-
lás, bár elismeri, hogy a csendes munka képe-
sí t i a tagokat a r r a , hogy ne csak anyagi, ha-
nem lelki adományokat is nyú j thassanak . Ez-
u t á n P. Zaüravecz István t ábor i püspök hatá-
sos ünnepi beszédben méltat ta a hercegprímás 
nagy érdemeit és foglalkozott az egyesület fe j -
lődésével. Hajnal Dezsőné, Nyárády Mária ki-
mer í tő főti tkári jelentése, Wohlmuth Ferencné, 
Bod Péterné ós Halló Endre beszámolója u t án 
megválasztot ták az ú j t isztikart és magasabb 
összegben ál lapí tot ták meg a t agság i díjat. A 
közgyűlést a hercegpr ímás rekesztet te be, ak i 
a szociális és t á r sada lmi bajok segítésében való 
buzgó munkára h í v t a fel a t agoka t . 

— Két ünnep a budapesti Erzsébet Nőiskolá-
ban. A mult hó 19-én Lázárné Kasztner Janka 
volt igazgatónő emlékét ünnepelte meg kegye-
letes módon az Erzsébet Nőiskola. Az emlék-
beszédet, amely rendkívül i h a t á s t tett a hall-
gatóságra , dr. Tolnai Vilmos főiskolai t a n á r 
mondotta. Gyönyörűen és igazi melegséggel 
ismertet te ebben a volt igazgatónő munkás 
életét, önfeláldozó hivatásszeretetét , lelkesedni 
tudásá t , nehéz küzdelmeit, azt a sok sikert , 
melyet felmutatot t és az utolsó évek csalódá-
sait. Szép szavalat és zongorajáték, azonkívül 
a főiskolai hal lgatók, majd a gyakorló iskola 
tanulóinak Diener Katalin zene tanár k i tűnő 
vezetése alatt e lőadot t szép éneke egészítette 
ki az ünnep műsorá t . 22-én ugyancsak az E r -

zsébet Nőiskolában a Mária-Kongregáció tag-
ava tása a lkalmából ta r to t tak nagyszabású ün-
nepélyt, melyet a Hermina-mezői kápolnában 
t a r to t t ünnepélyes felvétel előzött meg, ahol 
dr. Prohászka Ottokár püspök tar tot t mély el-
gondolású beszédet. Mindkét ünnepélyen a mi-
niszter u ra t Dulovits Árpád miniszteri t aná -
csos képviselte s úgy ő, min t a megjelent ven-
dégek meleg üdvözlésben részesítették Barkáts 
Mária igazgatónőt és a t a n á r i kar t a g j a i t a 
két magasszínvonalú ünnepély rendkívüli si-
kere alkalmából. 

— Igazgatótanítói kinevezések. A nagyvárad i 
róm. kath. egyházmegyei főhatóság Székely 
Lajos gyula-belvárosi és Scherer Benedek 
gyula- józsefvárosi róm. ka th . taní tókat a nép-
nevelés terén k i fe j te t t s ikeres működésük elis-
merése mellett az általuk e d d i g is vezetett is-
kolákhoz igazgatótaní tókká kinevezte. 

— A Magyar Luther-Társaság közgyűlése. 
A Magyar Lu ther -Társaság november 16-án 
P á p á n t a r t o t t a idei rendes közgyűlését Pékár 
Gyula és Kapi Béla püspök elnöklésével, az egész 
országból összesereglett tagok és nagyszámú ér-
deklődő közönség részvétele mellett. A közgyű-
lést Pékár Gyula nyi to t ta meg programm-
beszéddel. Az t fejtegette, hogy a jelen s ivár 
á l lapotunkban, mely a m a g y a r életnek minden 
ágá t jellemzi, teremtő és a lkotó hitre van szük-
ség; hitre Is tenben, erkölcsben, hazában, nem-
zeti h iva tásban s ezt a h i t e t a szálló, repülő 
nyomtatot t betűvel vigyük el oda is, ahová a 
p a p szava el nem ér. A m g y a r protestáns tehet-
ségek históriai felvonulása méltó büszkeséggel 
tölthetnek el bennünket, de folytatnunk kell 
ezt a m u n k á t az ősök hitével, lelki erejével. 

Teremtsünk élő kapcsolatot a külföld evan-
gélikus egyházaival és ami r e mi gyengék va-
gyunk, azt a vi lági szövetség erejével valósít-
suk iníeg, — m e r t nemes versenyre kell kelni* 
minden egyháznak a művel t ség és nemzeti er-
kölcs szolgálatában. 

A gyűlésnek egyik kiemelkedő pontja volt az 
agg, 84 éves Gyurátz Ferenc nyug. püspök ün-
neplése, aki f á radha ta t l an lelki erejével most 
fejezte be a magyar Agendát . Az evangél ikus 
egyház e büszkeségét Kapi Béla üdvözölte me-
leg, tömör beszéddel s az egész gyülekezet fel-
állással ünnepel te az agg pá t r i á rká t , aki t a köz-
gyűlés nyomban a t á r s a ság tiszteletbeli elnö-
kévé választot t meg. A közgyűlés a t i t ká r je-
lentését egyhangú lag tudomásu l vette, a benne 
foglalt ind í tványokat ha tá roza t tá emelte. 

Este a templomban nagyszabású vallásos ün-
nep volt, amelyen Pékár Gyula t a r to t t a mű-
vészet és erkölcs viszonyáról előadást, Chugyik 
Pál Kappi Gyula és Lu ther zsoltáraiból énekelt, 
Kesztler Ede pedig Végvá r i verseiből szavalt 
az egész gyülekezet lelkét magával ragadó, 
drámai erővel. Az ünnepi napot Kapi Béla 
összefoglaló beszéde és imádsága fejezte be. 
A Luther -Társáság elhatározta, hogy emléktáb-
lával örökít i meg Sztáray Mihály r e fo rmátor 
emlékét, ak i a XVI. századi magyar irodalom-
nak is é rdemes alakja. 
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Szerkesztőségünk a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium központi épiile-
tének (V., Báthory-utca 12. sz.) II. emele-
tére költözött. A szerkesztőség egyelőre a 
minisztérium telefonállomását használja és 
,,Kultuszminisztérium, Néptanítók Lapja" 
szavakkal hívható fel. 

— Zászlóbontási ünnep Móricgáton. Szilágyi 
István ál lami taní tó kezdeményezésére és lelke-
sítő buzdí tására Móricgáton, ezen a messzefekvő 
szétszórt tanyákból álló k iskunsági pusztán, ott 
soha nem látott nagytömegű lelkes közönség 
jelenlétében ava t t ák fel a mult hó 19-én az iskola 
gyönyörű címeres nemzeti lobogóját. 

— Könyvadományok a falusi egyletek, körök 
támogatására . A gazdasági, művelődési vagy 
falufejlesztési célokért buzgóbban és sikere-
sen dolgozó ötven falusi gazdakör, olvasó-, i f-
júsági- vagy leány-, illetve legényegylet stb. 
t ámoga tásá ra az Országos Faluszövetség de-
cemberben egymillió korona ér tékű könyvado-
mányoka t küld, ha az illető egyletek a Falu-
szövetségnél VIII . , Vas-utca 19. sz. levelezőla-
pon jelentkeznek s az ezután kézhez vett kérdő-
íven eddigi munkásságuka t s idei munkatervü-
ket megfelelően közlik. 

Egyesületi élet. 
A Tanítók Ferenc József Háza 

huszonötéves fennállásának 
ünnepségei. 

Negyed évszázada nyitotta meg Wlassics 
Gyula báró akkor i vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a Taní tók Ferenc József Házát . 

A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja e 
nevezetes évfordulót országos ünnepség kereté-
ben ülte meg. 

Az ünnepség november hó 22-én este kezdő-
dött. A Tanítók Ferenc József Háza i f júságá-
nak ,,Eötvös-Kör"-e ekkor t a r to t t a jubileumi 
közgyűlését. Megjelent Wlassics Gyula báró is, 
akinek a taní tóság ez intézménye megalkotásá-
ban jelentős része volt. 

Az Eötvös-Kör vegyeskara á l ta l szépen elő-
adot t „Hiszekegy" vezette be az ünnepséget. 

Rákos István k i r . tanácsos, az Eötvös-alap 
elnöke, üdvözölte Wlassics Gyula bárót, a nép-
oktatás terén a nagy alkotások mesterét , szere-
tettel köszöntvén őt abban a haj lékban, amely-
nek megvalósíását megértéssel és kiváló kul-
túrérzékkel ha thatós módon elősegítette. 

Wlassics Gyula báró közvetlen, meleg sza-
vakkal köszönte a vára t lan ünneplést . Elismerő-
leg nyilatkozott a mul t idők t an í tónagy ja inak 
alkotó munká já ró l s figyelmeztette az i f júsá -
got, hogy -Nagy-Magyarországot csak kemény 
munkáva l és csak akkor lehet m a j d visszaállí-
tani, ha mindenki kötelességén felül tevékeny-
kedik. 

A díszközgyűlés további lefolyásában Minké 
Béla főigazgató prológjá t Csűr ka Lenke színi-
akadémiai növendék szaval ta mély érzéssel. 
Zorkóczy Béla, az Eötvös-Kör elnöke, t a r t o t t a 
ezután beszámolóját az i f j ú s á g önképzésének 
25 éves múl t j á ró l . Ma jd Gyulai Elemér, Kiss 
György, Privler Gyula és Pongrácz Géza zon-
gorán előadták Schubert H-moll sz imfóniá já t . 
Eötvös József báró „Vár és kunyhó" c. költe-
ményét Mátis Lajos szaval ta . Majd Pongrácz 
Géza ült i smét a zongorához és Liszt „Mefisztó 
keringő"-jét já tszot ta el megkapó technikával . 
Tschaikowsky hegedűversenye I. tételét Salgó 
Sándor a d t a elő ügyelmet lekötő modorban. 
Befejezésül a „Himnusz"-t énekelte az Eötvös-
Kör vegyeskara . 

Az i f j ú s á g díszközgyűlése u tán a volt lakók-
nak ismerkedési estje volt, amelyen közel 
300-an vet tek részt. 

November 23-án, délelőtt 9 órakor a Taní tók 
Ferenc József Háza volt lakói megalakí to t ták 
a „Péterfy Sándor Szövetség"-et azzal a céllal, 
hogy a vol t növendékek között a ba j t á r s i 
együttérzést ápolja , a fiatalabb nemzedéket pá-
lyájuk kezdetén t ámogatásban részesítse és az 
Eötvös-alapot terveinek a kiépítésében elő-
segítse. Az alapszabályok elfogadása u t á n 
Szentiványi Géza dr. k i r . közjegyzőt elnökké, 
M. Nagy Zoltán szfőv. polg. isk. igazgatót ügy-
vezető-alelnökké, Zwick Vilmos főgimn. t a n á r t 
és R. Vozáry Gyula ny. egy. főellenőrt alel-
nökké, Steller Ignác főgimn. tanár t , Háros An-
tal főv. taní tó t , az Eötvös-alap fő t i tkárá t , főti t-
kárrá , Nécsey Imre dr. törvényszéki b í ró t tit-
kárrá , Gergely István főv. igazgatót pénztá-
rossá, Háray István polg. iskolai t a n á r t ház-
naggyá, Weszely Vilmos és Piroska Dezső ko-
zépisk. t a n á r o k a t ellenőrökké, Medviczky An-
dor dr. szfőv. fogalmazót főjegyzővé, Zorkóczy 
Béla műegy. tanársegédet jegyzővé, Csizmadia 
Imre dr. ügyvédet ügyésszé választották. 

A Magyarországi Taní tók Eötvös-alapjának 
11 órakor t a r t o t t díszközgyűlése következett 
azután. 

A díszközgyűlésen a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter képviseletében Németh Artúr 
dr. miniszteri tanácsos, a főváros képviseleté-
ben pedig Zilahi-Kiss Jenő a lpolgármester és 
Schöberl Ferenc t anügyi tanácsolok je lent meg. 
Jelen vol tak: Bárczy István dr. volt székesfő-
városi főpolgármester , ny. igazságügyminisz-
ter, Mosdússy Imre miniszter i tanácsos, székes-
fővárosi k i r . tanfelügyelő, a Tanfelügyelők 
Orsz. Egyesületének az elnöke, Körösi Henrik, 
a Néptaní tók Lapja felelős szerkesztője, 
Petróczy István miniszter i osztálytanácsos, 
Padányi Andor, Kehrer Károly kir. tanfelügye-
lők, Maday Gyula nemzetgyűlési képviselő, az 
Orsz. Középiskolai Tanáregyesüle t elnöke, a 
Magyarországi Tanítóegyesületek Országos 
Szövetsége nevében Beru-aldszky Kálmán al-
elnök, Simon Lajos f ő t i t ká r és Csorba Ödön 
t i tkár, GaUa Endre, az Ál lami Tanítók Orsz. 
Egyesületének elnöke, Sugár Vilmos, a Kansz. 
tanítói szakkörének elnöke, Moravitz Lajos, a 
Kath. Tanítók Orsz. Szövetsége képviseletében 
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és még igen sokan a vármegyei tanítóegyesü-
letek elnökségei képviseletében, a fővárosi és 
környékbeli tanítóság részéről. 

A díszközgyűlést a „Hiszekegy" vezette be. 
Rákos István kir. tanácsos, elnök, megnyitó 

beszédében visszatekintett 25 esztendő alkotá-
sára. Hangoztatta, hogy az ember visszanézzen, 
ahhoz erős lélek kell, mert a visszatekintés 
nem egyéb, mint számadás a múlttal, a meg-
emlékezés a lélek fegyverkezése az előttünk álló 
nagy feladatokra. Péterfy alkotása mint fáklya 
világít s figyelmeztet: tartsunk össze és halad-
junk előre az alkotások útján. 

Németh Artúr ctr., a miniszter képviselője, 
Klebelsberg Kunó gróf miniszter úr őszinte 
rokonszenvét és üdvözletét tolmácsolta. Hódo-
latát fejezte ki Péterfy szellemének és azt kí-
vánta, hogy az utódok méltók legyenek a nagy-
nevű elődökhöz, s hogy az Eötvös-alap egye-
síthesse Magyarország tanítóságát. 

A díszközgyűlésnek kedves mozzanata volt 
az, amikor Rákos István elnök az elnöki szék-
ben elődjének, Bárczy István dr.-nak, méltatta 
az Eötvös-alap érdekében kifej tet t munkássá-
gát és a tanítóság hálájának elismeréséül át-
nyújtot ta tiszteletbeli elnökké történt megvá-
lasztásáról szóló díszes okmányt. 

Bárczy István dr. meghatottsággal köszönte 
meg az Eötvös-alap közgyűlésének elhatározá-
sát. Nehéz szívvel vált meg az Eötvös-alaptól, 
mert ez az egyesület igen közel állott szívéhez. 
Maga is tanító-családból származik és sokáig 
vezette a főváros tanügyét, azért állott hozzá 
a legközelebb ez az egyesület. Jól esik tudnia, 
hogy az Eötvös-alap az első, mely felkeresi őt, 
mint régi munkatársát. 

Azután Háros Antal, az Eötvös-alap főtit-
kára ismertette a Tanítók Háza 25 éves tör-
ténetét. 

A „Budapesti Egyetemi Énekkarok" Schu-
bert: Teremtőhöz c. dalmű előadása után Móra 
István költő szavalta el alkalmi költeményét, 
amely a jelenlévőkre mély hatás t tett. 

Az üdvözlések során Szentiványi Géza, a 
Péterfy Sándor Szövetség elnöke szólalt fel. 
Bejelentette a Szövetség megalakulását, mely 
a munka jegyében kíván működni. Hála és 
szeretet — úgymond — Péterfy nevének, aki 
ez intézetet megalapította. 

Zilahi-Kiss Jenő alpolgármester örömmel 
jött az ünnepségre, mert a Tanítók Háza oly 
pozitív alkotás, mely minden ember szívében 
örömet kelt. Hálásan emlékszik meg a Taní-
tók Házáról, mert egy sereg deré/k tanférfiút 
adott a fővárosnak. 

Mosdóssy Imre minisztert tanácsos, a Tan-
felügyelők Orsz. Egyesületének az elnöke a 
tanfelügyelői kar nevében köszöntötte magyar 
szeretettel a Tanítók Házát. 

Maday Gyula dr. nemzetgyűlési képviselő, az 
Orsz. Középiskolai Tanáregyesület elnöke szó-
lott azután: Hódolni jött — úgymond — a ma-
gyar tanárság nevében. Hódolni jött a volt 
alkotók, a jelenlegi vezetők előtt. Tisztelettel-

jes üdvözlést és a zászló meghajlását hozta a 
tanítóság vezérkara elé, mely a nagy elődök 
aranyörökségét nem tékozolta el, hanem meg-
mentette és fölvirágoztatta. 

Zorkóczy Béla a jelenlegi növendékek hála-
nyilatkozatát nyilvánította. 

Rákos István kir. tanácsos, elnök köszönte 
meg végül a nagyszámú vendégnek a megjele-
nést és a közreműködőknek a fáradozását. 

Az emelkedett hangulatú ünnepséget a „Bu-
dapesti Egyetemi Énekkarok", amelyet Ke-
reszty Jenő orgonaművész, karnagy, vezetett, 
a Himnusz eléneklésével fejezték be. 

A díszközgyűlés kapcsán a jelenlévők részvé-
telével leleplezték a Kansz óvónői szakkör Gru-
ber Béláné- és a hódmezővásárhelyi községi 
óvónők Bodnár fíería/aw-szobaalapítványának 
a márványtábláját . 

A Magyar Pedagógiai Társaság 
ülése. 

Dr. Benisch Ar thú r előadása. 

A Magyar Pedagógiai Társaság november 
15-én tar tot ta felolvasó ülését, amelyet Mos-
dóssy Imre miniszteri tanácsos, székesfővárosi 
kir. tanfelügyelő, a Társaság alelnöke nyitott 
meg a helyes kultúrpolitikáról szóló be-
széddel. Ennek elhangzása után dr. Be-
nisch Artúr középiskolai igazgató „Nép-
oktatásügyünk kultúrpolitikai problémái" cí-
men tar to t ta igen figyelemreméltó székfoglaló 
előadását. Visszapillantott az elmúlt félszázad 
népoktatáspolitikai feladataira, amelynek cél-
kitűzését túlnyomó részben az integer ország 
nemzetiségi problémája determinálta. A ma-
gyar kisebbségek védelme és az erdélyi magyar 
szigeteknek a magyarság zömével való kapcso-
latba hozása volt az iskolapolitikának is egyik 
legjelentősebb szempontja, amely mellett a 
nagy nemzetiségi tömegek iskolátlanságáuak 
enyhítése vette igénybe a kormányok népokta-
tási gondoskodását. Tervszerű és a nagy ma-
gyar tanyai népesség szükségleteit is kellő 
figyelemre méltató kultúrpolitikai előmunkálat 
csak 1914-ben, Klebelsberg Kunó gróf akkori 
államtitkár kezdeményezésére indult meg, azon-
ban ennek megvalósítását a háború megaka-
dályozta. 

Az ország megcsonkítása után ú j célkitűzés 
vált szükségessé. A kilenctized részében nem-
zeti állam most egész figyelmét a magyar nép 
elemi műveltségének emelésére fordíthatja, saj-
nos, oly szűk pénzügyi keretek között, hogy 
állami iskolák állításáról jó ideig szó sem lehet. 
A község mellett, amely a népoktatási intéz-
mények köteles fenntartója, mint a népoktatási 
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Szerkesztőség ü n k 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium központi 
épületének (V, Báthory-utca 12. sz.) II. emeletére költözött. 

A szerkesztőség egyelőre a minisztérium telefonállomását használja 
és „Kultuszminisztérium, Néptanítók Lapja" szavakkal hívható fel. 

terhek speciális hordozóját, a külterületi érde-
keltséget teremti meg' az 1921 : XXX. t.-c., 
amelynek három típusa van: az ipari és bánya-
vállalatok, a nagybirtokok és közép- és kisbir-
tokos érdekeltség. Az előadó megállapítása sze-
rint az első csoport mutat legtöbb érzéket az 
iskolaszükséglet méltánylására. A nagybirtok 
jelentékeny része csak sok unszolásra tesz úgy, 
ahogy eleget cselédgyermekei iskolaszükségle-
tének kielégítésére, de mintegy 200 olyan nagy-
birtokérdekeltség van, ahol mindeddig semmi 
sem történt. A kormány erélyes fellépésének 
.sokhelyütt ú t j á t állják a földbirtokreform be-
fejeztéig fennálló bizonytalan állapotok. A 
törpe- és kisbirtokosok lakta helyeken a köz-
ségekre hárul a támogatás gondja. 

Az előadó nagy fáradsággal és gonddal össze-
állította a csonkaország elemi iskoláinak min-
den körülményre kiterjedő gondos statisztiká-
ját. Leplezetlen őszinteséggel t á r j a fel az iskola-
hiány és a zsúfoltság kiáltó eseteit. A meglévő 
iskolák fejlesztésére legalább 350 ú j tanteremre, 
a külterületi szükségletek fedezésére mintegy 
650 ú j iskolára volna szükség, ezek közül 400 
a kisgazdák tanyáin. A háború után született 
tankötelesek évfolyamainak bevonulásával ez 
a szükséglet még növekedik, úgyhogy az előadó 
szerint a hiányok teljes pótlásához évtizedek 
munkája és áldozatkészsége szükséges. 

Az állam támogató és irányító munkáját ha- , 
tékonyságában erősen lefokozza az iskolapoli-
tikának az a sajnálatos iránya, amelyet a val-
lási tekintetben tagolt törpe községek községe-
sítésének idejében való elmulasztása idézett elő. 
Az 1868 : XXXVIII. t.-c. 26. §-ának intencióit 
az 1893. évi XXVI. t.-c. 12. §-a sem váltotta 
valóra s az 1907 : XXVII. t.-c. 12. §-a már egye-
nesen rendszerré teszi a törpeiskolák mester-
séges életbentartását, a népoktatási érdekek és 
az erők észszerű kihasználásának kárára. 

A magyar kultúrpolitika feladata „megőrzése 
annak, amit átmentenünk sikerült és az iskola- j 
hálózat lehetőleg teljes kiépítésével felállítása I 
azoknak az egyszerű tanyai iskoláknak, ame-
lyeket egykoron talán amerikai mintára jó 
utakon, autón szállított kis magyarok számára 

épített körzeti iskolapalotákkal fognak helyet-
tesíteni". 

Az előadáshoz az igen nagyszámú és előkelő 
hallgatóság soraiból Pogány Frigyes dr. h. ál-
lamtitkár szólott hozzá. Nagy elismeréssel szó-
lott az előadó törhetetlen buzgalmáról, amellyel 
évek óta a népoktatás fejlesztésén fáradhatat-
lanul dolgozik. Röviden visszatekint a magyar 
népiskolai kultúrpolitika úttörőire: Vízaknai 
Antalra és Halász Ferencre, valamint a Kle-
belsberg Kunó gróf ál tal tíz évvel ezelőtt nagy 
körültekintéssel megindított munkálatok sor-
sára. A Benisch által festett sötét helyzetkép 
dacára reméli, hogy öt év multán már a hiá-
nyok megszűntéről számolhat be az előadó. 

Szociális munka Pécsegyházmegyében. 

A Szociális Missziótársulat — melynek Pécs-
egyházmegye területén már évek hosszú sora 
óta vainnak szépen dolgozó szervezetei — meg-
indította az egyházmegyei szervezkedést, A pécsi 
gócpont fogja össze a pécsegyházmegyei ösz-
szes missziós szervezkedés szálait és mint egy-
ség kapcsolódik az országos Budapesti Köz-
pontba. Mivel nagy város csak elvétve van és 
leginkább községek kerülhetnek szóba, Asszony-
szövetségek alakítására fekteti a legnagyobb 
súlyt a Missziótársulat. Először tíznapos turné-
ban a mér meglévő szervezeteket látogatta vé-
gig az Országos Szervezet főtitkára Leszkay I. 

' Éva S. M. Gregor Gáborné kíséretében, — ennek 
záróakkordjaként nov. 26-án Pécsett, a Katho-
likus Kör dísztermében az alakuló közgyűlés 
következett. A pécsi szervezet rendes évi köz-
gyűlését egyidejűleg tartot ta meg. 

Ezt a nagyaranyú szervező munkát gr. Zichy 
Gyula megyéspüspök úr őexcellenciájának és 
gr. Zichy Lujza őméltóságának támogatása tette 
lehetővé, akik mindent elkövettek az ügy sikere 
érdekében. Gróf Zichy Gyula megyéspüspök úr 
őexcellenciájának képviseletében az alakuló köz-
gyűlésen Mosonyi Dénes dr. püspöki helynök 
tolmácsolta távollévő pécsi püspök szeretetteljes 
üdvözletét és áldását, a díszelnök: Ttomcisz Fe-
renc prelátus megnyitója után a pécsi szervezet 
titkára, dr. Gyarmathy Miklósné számolt be a 
misszió gyönyörű munkateljesítményéről, Neh-
rcbeczky Erzsébet a pénztárforgalomról. Mar-
tinovicli Ernöné pécsi elnök nő felszólítására a 
környékbeli missziós szervezetek egymásután 
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jelentették tömör összeállításban az év folyamán 
végzett m u n k á j u k a t : 

Baranyaszentlőrincröl Konc Miklósné, Marton 
Sándor plébános, dr . Sely Pongrácné , Szekeres 
Ferencné, Lukács Ilona, Davidovi t s Magda, 
Zsinkó Ernőné, Mohácsról Schmidt Lajosné és 
Schmidt Károlyné, Szekula Ka t inka , Kézs Kor-
nélné, dr. F rey J á n o s apátplébános, Németh 
Károlyné, Pécsváradról dr. Ké the ly József plé-
bános, Pécsbaranyatelepről Sad Ernőné, Sellyé-
ről Kret ter Rezsőné, Nőtig Viktorné , Sásáról 
Pilch Ernőné, Szekszárdról U j s á g h y Gézáné, özv. 
Diczenty Ernőné, Szigetvárról He rge r József 
apátplébános, Sztr inovitch Lujza , Flaneyk Sá-
rika, Tolnáról Rack József esperesplébános és 
még sokan mások jelentek meg. A szervezetek 
egy része í rásban jelentette be csatlakozását. 

Az egyházmegyei szervezel elnökévé egy-
hangú lelkesedéssel Zichy Lujza g ró fnő t válasz-
to t t a a közgyűlés, alelnök pécsi szervezet min-
denkori elnöke, jelenleg Mart inovicsné őméltó-
sága, ügyvezető alelnök dr. Szcipiádesz Ele-
mérné, t i tkár Gregor Gáborné. Szakosztályveze-
tők: Mantuánó Jenőné, Grezsa Etelka, Gráf 
Ödönné, Szekula Kat inka , Cvingler Ferencné, 
jegyző: Kelényi Elemérné, pénztáros: Szarvas 
Imréné, jogi t anácsadó: dr. Gosztonyi Gyula 
őméltósága, e l lenőr: Festi Nándor , Keresztény 
Nő tudósítója: Decleva Zoltánné. A pécsi szer-
vezet egyházi tanácsadójául dr. Hajós Györgyöt, 
a pécsegyházmegyei szervezet lelki vezetőjéül 
pedig dr. Vértesy Frigyest nevezte ki az aula . 
A közgyűlést a megjelentek mindvégig feszült 
figyelemmel ha l lga t ták , jelen vol t dr. Wurs t e r 
K á r o l y nagyprépost , Beck, Szilvek kanonokok 
és még sokan ú g y a papság, m i n t a keresztény 
la ikus társadalom köréből. 

A Pécsegyházmegyei Szervezet megalakulása 
u t á n üdvözlő t á v i r a t o t küldött a Szociális Misz-
sziótársulat a lap í tó főnöknőjének, Farkas Edith-
nek, aki egy régi t e rvé t l á t j a mos t megvalósulva 
és vezérkarával fo ly ta t j a a m u n k á t ez i rányban. 

A szociális Missziótársulat szervezettsége ez-
zel egy ú j ál lomáshoz jutot t el és minden jel 
a r r a mutat, hogy sikerrel m e g fog ja állni eb-
ben is a helyét. 

Békésjárási községi tanítók gyűlésüket no-
vember hó 15-én ta r to t ták m e g Békésen. Szép 
számmail je lentek meg a szép kis gyűlésem. 

Legelőször is Takács Jolán békési óvónő muta -
to t t be egy érzelemfejlesztő já téktaní tás t , örül-
tek a gyermekek, gyönyörködtek a felnőttek. 
Zalay József lemondott elnök helyébe egyhan-
gúlag Váczi Dezső mezőberényi állami e lemi 
iskolai igazgató-tanítót választot ták meg. A 
szövetség tételeiből t á rgya l ták a népoktatás 
eis tanítóképzés re formjá t . E lőadó volt Kovács 
Lajos. A j á r á s k ö r a szövetséggel egyöntetűleg 
a nyolc osztályú elemi iskola, járási tanfe l -
ügyelet és a taní tók iskolai képesítése mellett 
foglalt állást. M a j d Farkas Gyula megyei egye-
sületi elnök meggyőző előadása után és j avas -

la tá ra e lhatározta a j á ráskör , hogy a M a g y a r 
Taní tók-Háza megépítéséhez hozzájárul és min-
den egyes t a g kötelezi m a g á t a 360.000 korona 
tulajdonrész 30.000 koronás h a v i részletben való 
lefizetésére, sőt Nagy Mihá ly felajánlot ta az 
egész összeg egyszerre való lefizetését, Molnárné 
Kohut Izabel la pedig 100.000 koronát rögtön át-
adott az egyesület pénztárosának. Ezek köve-
tésre méltó példák s ma jdan i eredményükkel , a 
hatalmas Tanítók-Házával ismételten bizonyí-
tani fogják, hogy egyesült erővel mily szép 
eredményeket lehet elérni. Török Béla. 

Meghívó. Az Állami Tanítók Országos Egye-
sülete f. évi december hó 7-én délelőtt 9 órakor 
a Ferenc József-Taní tók-Háza tanácstermében 
választmányi ülést tart , melyre a vá lasz tmány 
tag ja i t ez ú t o n is meghívja az Elnökség. 

A Királyi Tanfelügyelőségi Alkalmazottak 
Egyesülete f. évi december hó 15-én (hétfőn) 
délufán 3 ó rakor a Ferenc József Tanítók Háza 
dísztermében (VIII, Szentkirályi-utca 47. sz. a.) 
közgyűlést t a r t . A közgyűlés tá rgysorozata : 
1. Elnöki megnyitó. 2. A tanfelügyelőségi al-
kalmazottak létszámcsökkentése. 3. A szanálás 
hatása a tanfelügyele t re és a népoktatásra , 
4. A szakosztályok munkaterve inek megállapí-
tása. 5. T i t k á r i jelentés. 6. Pénztáros jelentése. 
7. Alelnökválasztás, a választmány és a szak-
osztályok t ag ja inak kisorsolása, 8. Ind í tványok. 
(Az ind í tványokat a közgyűlést megelőzőleg 
legalább 3 nappal a t i t k á r n á l í rásban kell be-
jelenteni. A közgyűlés n a p j á n délelőtt 9 órakor 
a székesfővárosi kir. tanfelügyelőség helyisé-
gében (V, Szalay-utca 10. I I . em.) a választ-
mány t a r t ülést. 

A közgyűlés tag ja i a F e r e n c József Taní tók 
Házában l akás t és e l lá tás t kaphatnak, ha az 
i ránt i ó h a j u k a t a Tanítók Háza igazgató jának 
legkésőbb december hó 9-ig bejelentik. 

A nyugdíjas tanítók, tanítónők, óvónők és 
tanítóözvegyek országos szakköre hét főn dec-
hó 15-én dé lu tán fél 3 ó rakor t a r t j a Kispesten, 
a Petőfi-utcai áll. elemi leányiskolában évzáró 
közgyűlését. Kéretnek a tagok a közgyűlésen 
megjelenni. A Budapesten és környékén — Új-
pest, Pesterzsébet, Pestszentlőrincen — lakók 
szíveskedjenek legalább néhány taggal magu-
kat képviseltetni. Szent Is tván-kórháztól 40-es 
villamossal kell jönni, s a Templom-téren le-
szállani. 

Abaúj-Torna Vármegye Ált. Tanítóegyesülete 
okt. 28-án, Szikszón t a r t o t t díszközgyűlésén me-
leg ünnepléssel búcsúzott szeretett kir . tanfel-
ügyelőjétől, Takács Béla kir . tanácsostól, akit 
kiváló képességei elismeréseül a kultuszminisz-
ter úr a kul tuszminisztér iumba rendel t be, a 
tanfelügyelői ügyosztály referenséül. A köz-
tiszteletben álló, közszeretetnek örvendő tanfel-
ügyelőt a megye kath. p a p s á g a és kath. iskolái 
nevében Láng Alán, p remont re i rendi kanonok, 
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a re formátus egyházmegye nevében Kovács Ist-
ván egyházmegyei főjegyző, az izrael i ta iskolák 
és iskolai hatóságok nevében Gönczi dr. szikszói 
orvos búcsúztatta. A szikszói iskolák növendékei 
nevében egy kisleány hozott szép virágcsokrot 
ós mondott meghatódott hangú, néhány közvet-
len mondatot. A tanfelügyelőség nevében dr. 
Mauks E r n ő kir. tanfelügyelő ve t t meleg búcsút 
a szeretett főnöktől. Az ünnepel t elfogódott 
hangon köszönte meg az ünneplést . Ezután a 
díszgyűlés á t t é r t a sorrendsperű tárgyalásra . 
Először Pongrácz dr. a nemzeti szövetség ki-
küldöt t je szólalt fel, in tvén a taní tóságot , hogy 
hivatásbeli fe ladatain kívül t a r t sa kötelességé-
nek a hazaszeretet állandó, el nem lanyhuló ápo-
lását a népben. A magya r ság szóló szerint még 
csak nép, tle nem nemzet. A tan í tóság feladata, 
hogy a népet nemzetté emelje a nemzeti ön-
tuda t kialakításával . Pár tpo l i t ika i szempontok 
félretételével egyedül az egyetemes nemzeti cé-
lokért munkálkodjék a taní tóság. Beregszászi 
I s tván nyug. kir . tanfelügyelő ú r is a nemzeti 
erők összefogására buzdított . Ezu t án Rémán 
J á n o s felsőcécei ref. taní tó t a r to t t rövid felolva-
sást „A kultúmapok pro grammjának kibőví-
tése" címmel. Abaú j -Torna vármegyében és 
Zemplén megyében az iskolai év végén szokás 
4—7, egymáshoz közel eső iskola részvételével 
„Kultúrnap"-ot ta r tan i . A ku l tú rnap programm-
j á n előírt, közösen végzett szabadgyakorlatok, 
azútán egyéni at lét ikai versenyek szerepelnek: 
magasugrás , távolugrás, ve r senyfu tás rövidebb 
és nagyobb távolságra, esetleg t r é f á s versenyek: 
zsákban fu tás , tal igatólás stb. Szünet közben 
esetleg dalos versenyt és szavalóversenyt is 
t a r t anak . Felolvasó azt a j án l j a , hogy a „kulíúr-
nap" p r o g r a m m j á t bővítsék ki olyképen, hogy 
ra jz - és kézimunka-kiál l í tást rendezzenek a 
„kultúrnap"-pal kapcsolatosan, t ehá t ne osak a 
test fizikai tel jesí tményeit , hanem a kézügyes-
ség fejlődését, az ízlés, a kifejezőkészség gyara-
podását is mutassák be a szülőknek, érdeklő-
dőknek a versenyzők. Szerző azt hiszi, hogy a 
„kultúrnap"-ok ilyen kibővítése a lkalmas a ta-
nítók ós növendékek figyelmének a r a j z és kézi-
m u n k a tan í tására , illetve t anu lá sá ra való irá-
nyí tására ; i lyenformán a ra jz - és kézimunka-
tan í t á s kiemelkedve mai hamupipőke mivoltá-
ból, szinte megmérhetet len ér tékű .nevelő-
ha tás t éreztetne. Hozzáfűzte, hogy áz el-
távozó kir. tanfelügyelő, ak i a „kultúrnap"-ok 
a/baúj-megyei előhívója volt, ama szándékának 
adot t kifejezést, hogy valamilyen formában 
t anu lmányi versennyé is szeretné tenni ezeket 
a „kultúrnap"-ok&t. Felolvasó azt a j án l j a , hogy 
— amennyiben a sport is, a ra jz- és kézimun-
ka tan í tás is, t á rgy i cél jának megvalósí tása mel-
lett a nemzeti érzés és gondolat szolgálatában is 
áll —, a t anu lmány versenyek a n y a g á t is á 

""•nemzeti vonatkozású t á r g y a k (földrajz, törté-
nelem, alkotfnánytan) köréből vegyék. 

Ez u t á n a gyűlés az okt. 30-i Gárdonyi-ün-
nepségen való képvisel te téséről ha tá rozot t : 
Kertész J á n o s t és Komoróczyt küldte ki az ün-
nepségre. Benyú j to t t ák a számadást és a költ-
ségvetést. Az ú j költségvetést a r a n y a l a p o n ál-
l í tották egybe. A kiadások fedezésére 25 
a ranykorona t agd í j a t szavazott meg a közgyű-
lés; egyben kimondotta, hogy belép az orszá-
gos szövetségbe. A tagdí jak beszedését a já-
rásközi pénztárosok kötelességévé tet te a köz-
gyűlés, de lehet közvetlenül is fizetni Popovics 
E r n ő áll. taní tó Abaújszántó címre. Kívánatos , 
hogy t agd í j á t mindenki azonnal befizesse, 
hogy az országos szövetség l ap j á t mindenki 
kézhez kaphassa, amely a befizetett t agd í j el-
lenében az ált . egyesület minden t a g j á n a k in-
gyen já r . Végül a t isztúj í tás következett . El-
nökké: Kertész J ános áll. isk. igazgatót ; alel-
nökökké: Deme Anta l r. kath. tan í tó t és Kon-
dás József áll. isk. igazgatót; főjegyzővé: Ré-
mán János ref. taní tó t ; jegyzővé: Varga Gyula 
ref. taní tót ; pénztárossá: Popovics E r n ő áll. 
t an í tó t választot ták meg. A közgyűlést 120 te-
r í tékes banket t követte, amelyen a vá rmegye 
színe-java részt vett, a főispáni ú r r a l az élén. 

A csongrádvármegyei Általános Tanítóegye-
sület f. év okt. 11-én t a r to t t a meg rendes évi 
közgyűlését Csongrádon. Közgyűlés előtt ünne-
pélyes istentisztelet volt, melyen a nagy szám-
ban megjelent taní tók felekezeti különbség nél-
kü l résztvettek. Istentisztelet u tán a városháza 
közgyűlési termébe vonult be a taní tóság, hol 
Hermán J á n o s egye®, elnök üdvözölte a meg-
jelenteket. Őszinte örömének adot t kifejezést , 
hogy ilyen szép számban gyűltek össze az egye-
sület tag ja i . Megjelent a gyűlésen Schandl Ká -
roly földmívelésügyi á l lamti tkár , Cserei Gyula 
kir . tanfelügyelő, Szedlacsek I s tván esp.-plébá-
nos, dr. Tóth I s t v á n polgármester, Rákos I s t v á n 
szövetségi elnök, Simon Káro ly főt i tkár , Osztie 
Béla, a Taní tók-Háza igazgatója, Móra László 
t i t ká r és még számos t anügybará t . A megjelent 
vendégeket Hermán János egyesületi elnök üd-
vözölte. Az üdvözlésre elsőnek Szedlacsek Is t -
v á n esp.-plébános gond. elnök válaszolt. Beszéde 
fo lyamán fe lh ív ta a taní tóságot a r ra , hogy nem-
zetépítő m u n k á j á b a n a papsággal karöltve dol-
gozzék s akkor a s iker el nem maradha t . A taní-
tóság m u n k á j á r a Isten á ldását kérte. Üdvöz-
lések után Boér Antal egyesületi jegyző be-
számolt az egyesület egyévi működéséről. Jelen-
tését a közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette. 
Előadás t t a r to t t Fritzné Ángyán Matild hód-
mezővásárhelyi áll. tanítónő. Előadásának tá r -
g y a „Az élet és iskola". Előadásá t Fungács Béla 
kisteleki ig.-tanító bírálta. Ta r t a lmas és magas 
színvonalú e lőadásáér t az egyesület jegyző-
könyvi köszönetet szavazott. Széchenyi I s tván 
gr . gazdasági és nemzetnevelői működése címén 
előadást t a r to t t Schandl Káro ly földmívelés-

i ügyi á l lamti tkár . Tar ta lmas és élvezetes elő-

Tartalmaz: 
30° /o vegyt isz ta 
csukamájolajat 
csokoládéban f f ATIN fii c s u k a m á l o S a l K a p h a t ó 

. . . minden 
t á p c s o k o l a d e pyógyszertárban 



30 Néptanítók Lapja 35—36. szára. 

adását mindvégig a legnagyobb figyelemmel 
hal lgat ta hálás közönsége. Hogyan vál t be a 
gyakor la tban az 1921. évi X X X . t.-c.? Előadó 
Gáspár Kálmán hódmezővásárhelyi áll. taní tó. 
Előadásának keretében s határozat i javas la tá-
ban az iskoláztatási tö rvény gyakorlat i alkal-
mazására vonatkozó ú j í tásokat , illetve módosí-
tásokat ajánlot t . Ha tá roza t i javas la tá t a köz-
gyűlés egyhangúlag elfogadta , kivéve az egyik 
pontját , melyben a t anya i iskolák taní tás i ide-
jét k íván ja nyolc hónapra kötelezőleg megálla-
pít tatni . Ezután a számvizsgáló bizottság te t te 
meg jelentését. Jelentéstétel u t án az egyesület i 
pénztárnok terjesztette elő a következő tanévi 
költségvetést, melyet a közgyűlés elfogadott . 
Rákos I s tván szövetségi elnököt a közgyűlés 
tiszteletbeli tagnak választot ta meg. A válasz-
tásról szóló oklevelet He rmán János egyesületi 
elnök adta át rövid beszéd kíséretében. Rákos 
I s tván a megtiszteltetést megköszönve, meg-
ígéri, hogy minden e re jé t és tehetségét a taní-
tóság érdekeinek a szolgálatába áll í t ja. Rákos 
István beszéde után Simon Lajos a Taní tók 
Szövetségháza ügyében szólalt fel. E r r e a célra 
a közgyűlés 1,000.00 koroná t szavazott meg. Ez-
után a t isztúj í tás következett . A gyűlés, mely 
nemcsak külsőségekben, de ta r ta lomban is 
nagyszabású volt, a Himnusz eléneklésével ér t 
véget. 

Levente-ünnep Nagykamaráson . A nagyka-
marási Levente-egyesület nov. hó 16-án kezdette 
meg téli p rogrammjá t , amelyet a felnőttek be-
vonásával tag ja i foglalkoztatása, ismereteinek 
bővítése végett nagy hozzáértéssel állított össze 
az egyesület vezetősége és az állami iskola tan-
testülete. A leventék gyakor la t i foglalkoztatása 
u tán az ünnepélyes előadás a Himnusz elének-
lésével vette kezdetét. Elsőnek Sipos Sándor áll. 
tanító, leventeoktató t a r to t t beszédet. Szép sza-
vakkal magyaráz ta meg a Levente-egyesület 
jel igéjét : „Istennel a Hazáér t és Királyér t" . A 
lelkes beszédet a ha l lga tóság — amelynek sorai-
ban felnőttek is nagy számban voltak képviselve 
— együ t t fejezte be a szónokkal, a Magyar Hi-
szekegy elmondásával. Ezu tán Endorffer József 
áll. isk.-igazgató intézett szép beszédet a hallga-
tósághoz. Buzdította, lelkesítette a leventéket, s 
minden magyar jel igéjévé kívánta tenni a Le-
venték jelmondatát . Beszédében a fegyelem er-
kóicsnemesítő ha tá sá ra és fontosságára figyel-
meztetett. Nemcsak a testet , de a lelket is ne-
velni k ívánja . I smer te t i a téli előadások cél ját 
é; p rog rammjá t s a r r a nemcsak a leventéket, 
de a felnőtteket is szeretettel h ív ja meg. Ké r i a 
leventéket, hogy magya r ságuka t büszkén vall-
ják, s dalaikban, t ánca ikban is marad j anak igaz 
magyarok. A szép ünnep u tán „Levente-bál" 
volt a helybeli szövetkezet tánctermében, amely 
úgy erkölcsi, mint anyag i tekintetben fényesen 
Mker-'nt. 

Irodalom. 
Vezérkönyv a Jókai-ünnepélyekre. 
A napokban jelenik m e g Körösi Henrik szer-

kesztésében a Jókai-ünnepségek megta r tásá ra 
egy vezérkönyv, melyben a legkiválóbb íróink 
fognak Jókairól t anu lmányokat í rn i . Köztük 
Rákosi Jenő, Herczeg Ferenc, dr. Pintér Jenő, 
dr. Gyulai Ágost, Havas István, Gaál Mózes, 
Zsigmond Ferenc,' Gárdonyi Albert, Móra Ist-
ván, Sas Ede, dr. Sikabonyi Antal. A vezér-
könyvet a Légrády-testvérek ad ják ki. 

Napkönyv. 1925. Szépvízi Balázs Endre szer-
kesztésében e cím a la t t egy il lusztrált 192 olda-
las n a p t á r jelent meg, amelynek valamennyi 
cikke a tu rán i gondolat népszerűsítésével fog-
lalkozik. 

Az Alföld gazdasági jövője. í r t a : Dr. Gesa-
telyi Nagy László. (A Stádium Saj tóvál la la t 
Rt. kiadása.) Az e címen megjelent könyvhöz 
dr. Czettler Jenő egyetemi tanár , a Magyar 
Gazdaszövetség igazga tó ja í r ta az előszót. Az 
ország megcsonkítása — úgymond — termelési 
lehetőségektől, nyersanyagoktól fosztotta meg 

> a m a g y a r ipart, kereskedelmet, hiteléletet: 
! vasútvonalakat szelt ketté és m a g á t a mező-

gazdaságot is ú j feladatok elé áll í totta. Uye» 
viszonyok között életfeltétellé vá l t az ország 
gazdasági új jáépítése. Czettler dr. Gesztelyi 
Nagy László kiváló szorgalommal és az eddig 
sikerült rekonstrukciós javasla toknak pontot 
figyelembevételével készült összefoglaló muia-
k á j á t olyannak ta lá l ja , amely h iva tva va.t, 
gondolatokat ébreszteni azokban, akiktől első-
sorban f ü g g a rekonstrukció sikere az indivi-
dualizmus és az ál lami gyámkodás közt há-
nyódó mezőgazdaságban. 

Dr. Gesztelyi Nagy László az Alföld gazda 
sági jövőjének nagy kérdésével foglalkozik 
művében, ki ter jeszkedvén az Alföld gazdasági 
életének három legnagyobb ágára , a mezőgaz-
daságra , az ipar ra és a kereskedelemre, mert 
csak a föld produkt ív és intenzív mívelése hoz-
ha t nálunk gazdasági jólétet és teremthet gaz 
dasági _ konszolidációt. Az Alföld gazdasági 
élete niá — a fczerző szerint — nagy általános-
ságban sivár és elhanyagolt , de a legsürgőseb-
ben a r r a kell törekedni , hogy betöltse azt a 
h iva tásá t , amely reá mai megcsonkítottsá-
gunkban vár. E tekinte tben Gesztelyi Nagv 
László könyvének nemcsak a tel jesség az ér-
deme, hanem az is, hogy az ú j u tak tói fázó 
gazdasági politika helyébe egy nagy inunka-
programmot emel a nemzet közvéleménye elé, 
kellő nyomatékkal követelvén annak végrehaj-
tását , 
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Egy új ifjúsági könyv. 
Mese, mese, más is, ez a címe a Képes Kis 

Lap könyvtárában megjelenő ú j i f júság i 
könyvnek. A könyvtár szerkesztője Móra Ist-
ván, kinek neve garancia a r ra nézve, hogy 
innen csak értékes munka kerülhet ki. A gyö-
nyörű kis kötet rendkívül alkalmas jutalom- ; 
könyvül is a közeledő karácsonyi és újévi ünne-
pekre, azonkívül az évvégi vizsgálatokon is. 
Minden lapja tanulságos, mulattató, a gyermek 
érdeklődését nemesen felkeltő. Látszik r a j t a az j 
egész művön, hogy az írók (a Gárdonyi Géza ! 
Irodalmi Társaság t ag ja valamennyi) vérbeli \ 
művészek, de vérbeli művészei a pedagógiának 
is. Azt lehet mondani: remeket alkottak. I f jú -
sági irodalom ama két lényeges tényező nélkül 
nem virulhat fel igazában. I t t szerencsés kéz I 
összehozta az embereket s érdemleges és oly 
maradandó, remek művet hozott létre, amilyen-
nel irodalmunk eddig alig dicsekedhetik. Bo-
donyi Nándor vidám tolla Palikáról, Bariká- | 
ról és a Foksziról, Finta Sándor a rókáról és 
a jércékről, Tárnái István pedig „Bodri a torna- i 
versenyen" c. alatt ad egy-egy bájos történetet. , 
Hasonló szépségeket re j t a Havas István meg- j 
kapó Pukkja, a Veith János eleven halász-
meséje, a Kozma Imre „Megindulnak a hadak" 
c. közvetlen kis története. Móra Ferenc, a jeles 
elbeszélő „Találd ki, Máté"-ját, Móra István 
Basa bácsiját, akire panasz van, teljes szere-
tettel és elragadtatással veszik majd a kis ol-
vasók. Kutasi ödön Balogh Andrisa, Havas 
Mihály Három levele, Timár Tamás Testá-
xnentoma szintén gyöngyei az i f júsági elbeszé-
léseknek. Az ember azt se tudja, melyiket ol-
vassa előbb. 

Olyan könyvecske ez, mely díszére válna a 
leggazdagabb külföldi irodalomnak is; hogyne 
lenne büszkeségünk nekünk, tanítóknak, akiknek 
java vérei írták minden s o r á t . ' Á r a 25.000 K, 
megrendelhető a Képes Kis Lap kiadójában, 
Budapest, VIII . ker., Üllői-út 4. sz. alatt. 

A Közművelődés című illusztrált folyóiratnak 
ee évi 9. száma most jelent meg. Cikkei kivétel 
nélkül értékesek és irodalmi színvonalon állóak. 
Dr. Yolland Artúr az angolokkal való érintke-
zés módjáról ír. — Körösi Henrik „Iskola és 
a ftlm" cím alatt az angol állami nevelésügyi 
tanács jelentését ismerteti, ezzel kapcsolatban 
rámutatva arra, hogy az oktató-filmnek a taní-
tás keretébe való illesztése érdekében hazánk-
ban m á r megfelelő intézkedés történt. — Gróf 
Apponyi Albert a alkotmányfejlődésről érteke-
zik. — Pályi Sándor a szabadoktatás aktuális 
kérdéseit tárgyal ja . A füzet tar talmát sok 
kisebb cikk és illusztráció gazdagítja. 

A Szülők Naptára. Szerkeszti Síklaki István. 
Síklaki naptára, melynek munkatársai kivétel 
nélkül neves írók és pedagógusok, nemcsak 
hasznos tanácsokat ad a szülőknek s így való-
ságos nevelői feladatot végez, de szórakoztató 
cikkeivel, hasznos gazdasági vonatkozású út-
mutatásaival ta r ta lmat és értéket ad a 155 ol-
dalas könyvnek. A naptárból Körösi Henrik-

nek „A gyermek makacssága" című cikkét la-
punk mostani számában közöljük. 

Síklaki István szerkesztő a Szülők Naptára 
szíves terjesztésére kéri a ka r tá r saka t s min-
den eladott példány után 2000 koronát ajánlott 
fel a Kőrösi-alapra. A naptár á ra 15.000 korona 
s lapunk szerkesztősége ú t ján is megrendelhető. 

Ismeretterjesztő. 
Észak-Európa új államai.* 

I r t a : Tomcsányi János. 

7. Lengyelország. 
Az ú j alakulatok közt úgy területének nagy-

ságára, mint lakóinak számára és anyagi, vala-
mint kulturális javaik mennyiségére való te-
kintettel is a leghatalmasabb Lengyelország. 

Lengyelország szomszédai: nyugaton Német-
ország, délen a Csehszlovák köztársaság, kele-
ten Oroszország, vagy a mai hivatalos nevén a 
„Tanácsköztársaságok Szövetsége", északon, 
Lettország, Litvánia, Kelet-Poroszország és 
Danzig szabad város. A határoknak csak egy 
része természetes, ahol hegyláncok vonulnak 
végig, mint a régi magyar ha tár mentén a 
Kárpátok, vagy Danzigtól nyugat ra a tenger, 
azután néhány folyó részlete. Vagy 2500 km 
hosszban mesterséges határok húzódnak, me-
lyek ez okból nehezen védhetők. 

Az ország területe 386.273 km2, melyből 
259.970 km--t Oroszországtól, 46.214 km-'-t Német-
országtól, 79.547 km2-t Ausztriától kapott vissza 
és 542 km'-t Magyarország lengyellakta terü-
letéből (Szepesben és Árvában) a csehektől 
sikerült nagynehezen kicsikarnia. 

Bár ekként az ország területe igen jelenté-
keny, mégis csak mintegy fele annak, amelyet 
a többrendbeli felosztásokban tőle szomszédai 
elragadtak. Az 1772-ben végrehaj tot t első fel-
osztáskor ugyanis 756.000 km'-' volt az összes 
területe. Ebből is látszik, hogy lengyel impe-
rializmusról, hódítási vágyról beszélni annyi, 
mint a dolgok előzményeit teljességgel nem 
ismerni. 

Lengyelországnak ez a területe a nagy 
Szarmata síkság egy részét foglalja el s a Kár-
pátoktól a Balti-tengerig húzódik. A határon 
elvonuló Kárpátokon kívül Lengyelországban 
csupán a Visztula, Nida és Pilica közt van ki-
sebb hegycsoport, a Lysa-Góra, de ennek leg-
magasabb kiemelkedése, a Szent-Katalin-hegy 
is csupán 635 m magas. Az ország főfolyója a 
Visztula, mely a Kárpátok nyugat i részén 
ered s az egész lengyel síkság átszelése után a 
Danzigi öbölbe szakad. Ellenkező i rányban ha-
lad és a Fekete-tengerbe ömlik a Dnyeszter és 
Dnyeper. 

Éghaj la t tekintetében két zónát különbözte-

* Előző közleményeit lásd a Néptanítók Lapja 21—22. 
számaiban. 
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tünk meg, még- pedig az enyhébb északit és 
északnyugatit, valamint a nagyobb szélsősége-
ket mutató keletit és délkeletit. Előbbinek ja-
nuári középhőmérséklete —2'A - C°, júliusi pedig 
+18, míg utóbbié januárban — 6, júliusban pe-
dig + 21. 

A terület kiválóan alkalmas mezőgazdasági 
művelésre és sok az ipar előmozdítására szol-
gáló természeti kinccsel is rendelkezik s ennél-
fogva a lakosság sűrűbb is minden előbb ismer-
tetett államénál. A négyzetkilométex-enkinti át-
lagos népsűrűség 70, mely átlagszám azonban 
úgy keletkezik, hogy egyes keleti, az orosz kor-
mányzás idején elhanyagolt és a háború alatt 
még jobban elnéptelenedett vajdaságokban 
(nagyobb közigazgatási egységek: megyék) a 
népsűrűség nagyon alulmarad, így például a 
polesiei vajdaságban egy négyzetkilométerre 
21 lélek esik, az ország nyugati része azonban 
igen népes, ott 1—1 km2-re 100—145, Felső-Szilé-
ziában meg éppen 306 lélek esik. Az ország 
összes lakossága mintegy 28 millió. 

Lengyelország lakosságának a nemzetiségek 
szerinti felosztást pontosan kitüntető statiszti-
kájával még nem rendelkezünk, miután az 1921. 
évben eszközölt népszámlálás adatai t csak oly 
mértékben dolgozták fel, hogy a lakosság 69%-a 
lengyel, 31%-a nem lengyel, tehát a lengyelek 
száma valamivel több 19 milliónál, a nem len-
gyeleké közel áll 9 millióhoz. A helyzet isme-
retével azonban megközelítően kimondhatjuk, 
hogy a nem lengyelek közt l'A millió német, 
3VÍ! millió rutén (ukrán), 3/i millió fehér orosz, 
3'A millió zsidó, a többi orosz, li tván, cseh és 
egyéb nemzetiségű. Idegen államokban szét-
szórva még 5% millió lengyel él. 

Foglalkozás szerint a túlnyomó rész földiní-
velésre esik, mintegy 65%, az iparra 15%, keres-
kedésre és közlekedésre 8%, míg a többi 12% 
különféle más kereseti ágak közt oszlik meg. 

A földmívelés fejlettségére és jutalmazó vol-
tára mutat, hogy az 1922. évben a termésered-
mény búzában 11 Vt millió, rozsból 51 millió, ár-
pából 13 millió, zabból pedig 26'/2 millió méter-
mázsát mutat. A burgonya 335 millió, a cukor-
répa pedig 30 millió métermázsa termést adott. 
Nagyobb mennyiségben termelik még a kölest,* 
borsót, lent, kendert, pohánkát, komlót és rep-
cét. A termelés még mindig fokozható s Len-
gyelország közelesen nagyobb mennyiségű ga-
bonával jelenhet meg a külföldi piacokon, mint 
amennyi Csonka-Magyarország egész 1922. évi 
gabonatermése volt. Már 1923. évben 120.000 
vágón volt a kivitele. 

Fejlet t Lengyelország állattenyésztése is és 
mennyiségileg már elérte a háború előtti álla-
potot, de minőségben még sok hiányt mutat, 
bár e téren is szépen halad előre. 

Az erdők kiterjedése közel 9 millió hektár, 
tehát faszükségletét is nemcsak teljesen fedez-
heti, hanem ebből jelentékeny kivitele is volt. 

Lengyelország nagyipara egyes központok 
körül csoportosul. Így a szövőipar központja 
Lodz, északon Bialostok, a fémiparé Szilézia és 
Varsó. Ezek egyúttal Lengyelország legerő-

I sebben fejlett iparágai. A szövőipar maga 
! mintegy 100.000 munkást foglalkoztat és körül-

belül 35.000 szövőszékkel dolgozik, hasonlóan 
erős a fémipar, mely otthon kapja nyersanya-
gait. Eléggé fejlett a mezőgazdasági, úgymint 
szesz, sör, cukoripar, továbbá a fa, papír ós 
cemenTipar. 

Bányakincsekben az ország nagyon gazdag. 
Szénrétegei szinte kimeríthetetlenek s ezen-
kívül vannak bő petróleumforrásai, nagy vas, 
cink, ólom és sóbányái. 

Az ország kereskedelmi mérlege aktiv, tehát 
nagyobb értéket visz ki, mint a minőt behoz. 
A vasutak hossza mintegy 17.000 km. Sa já t ten-
geri kikötője csak a kis Gdyniában van, az is 
kezdetleges, hisz néhány év előtt Gdynia kis 
halászfalu volt, de szabadon használhatja a 
danzigi kikötőt. 

Az ipar fejlettségéhez képest Lengyelország-
ban népes városok is vannak. A legnagyobb 
Varsó (lengyelül Warszawa, olvasandó Var-
sava) 935.000 lakossal, Lodz 460.000, Lwów (Lem-
berg) 220.000, Krakkó 180.000, Poznan 170.000 
lakossal. Jelentékenyebb városok még: Vilna, 
Lublin, Bydgoszcz, Sosnowice, Csensztochowa, 
Bialystok, Radom, Katowice, Królewka Huta, 
Przemysl, valamennyi 50.000-nél nagyobb lakos-
ságú. A 25.000-en felüli lakossággal bíró ki-
sebb vájrosok száma 37. 

Vallási tekintetben a lakosság nagy több-
sége, 71% római katholikus, 8% protestáns, 
9% gör. keleti és 12% izraelita. A lengyelek 
97%-a római kath. vallású. 

Művelődési tekintetben a helyzet az egyes 
országrészek közt nagyon eltérő. A nyugati ré-
szek fejlett iskolákkal rendelkeznek s a tan-
kötelesek 96%-a eleget tesz ebbeli kötelezettsé-
gének. A középrészeken az iskolára utaltaknak 
50—80% részesül oktatásban, míg a keleti határ-
széleken, különösen a rutének közt ez a szám 
20—25-re száll alá. Az összes elemi iskolák 
száma mintegy 25.000, a tanítóké 51.000. A kö-
zépiskolák száma 724 s azokba 223.723 mindkét-
nemű tanuló jár . Van az országnak 6 egyeteme 
és számos szakiskolája. 

A közoktatás állapotát vizsgálva, el kell is-
merni, hogy Lengyelország híven teljesíti a ki-
sebbségek védelmére kötött szerződések feltéte-
leit. Iskolái között vannak a lengyelen kívül 
német, rutén, litván, héber nyelvűek. 

Lengyelország államformája köztársaság, 
melynek feje a 7 évre választott elnök, törvény-
hozó testülete pedig két kamarából, még pedig 
képviselőházból és szenátusból áll. Előbbi tag-

Tanítók magas jövedelmet 
hozó, kényelmes mellékkeresethez juthat-

nak, ha kisgazdákat és uradalmakat 
ipari és gazdasági üzemi cikkeink 

részére vevőknek szereznek. 
F e l v i l á g o s í t á s t n y ú j t : 

T O L N A I BÉLA ÉS T Á R S A 
BUDAPEST VI, HORN EDE-UTCA 20. SZAM. 
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jainak száma 444, utóbbié 111. Mindkét testület 
tagjai választás ú t ján nyerik 5 évre szóló meg-
bízatásukat. 

Közigazgatási tekintetben az ország 16 vajda-
ságra oszlik, melyekhez tizenhetedikül a fő-
város járul. A vajdaságok járásokra oszlanak. 
Az önkormányzati jog még nincs szabályozva, 
de az alkotmánytörvény értelmében annak 
eléggé tág körűnek kell lennie. 

Az ország pénzügyei, dacára a jó gazdasági 
helyzetnek, eléggé ziláltak. A költségvetés 
állandó hiányokkal küzd, a fedezet nélküli 
államjegyek kibocsátása folyton fokozódik, mi-
nek következtében a lengyel márka értéke 
állandóan csökken. Volt idő, midőn a szegény 
magyar koronáért 400 lengyel márkát adtak. 
A rendkívüli súlyos helyzetet az idézte elő, 
hogy Lengyelország úgy iparilag, mint mező-
gazdaságilag teljesen elpusztított területeket 
vett át. Mintegy 10 millió hold volt ugaron, az 
ipar pedig háború előtti termelésének 8%-ára 
esett. Mindennek újjáépítése csak ú j pénz ki-
bocsátásával volt lehetséges. De elérkezett az 
idő, midőn az értéktelen pénz fenyegetett ka-
tasztrófával. Ez ar ra késztette az országot, 
hogy a legnagyobb áldozatok árán saját erejé-
ből igyekezzék a helyzetet orvosolni. Immár a 
második vagyonváltságot szedik, az összes 
állami adókat és illetékeket valorizálták s meg-
tették az előkészületeket az ú j pénznem, az 
aranyfrankkal azonos értékű zloty bevezetésére. 
Az országgyűlés egy óv tar tamára kivételes 
hatalommal ruházta fel a köztársaság elnökét, 
melynek alapján hivatalokat törölhet el, meg-
változtathatja az adótörvényeket, eladhatja 
vagy bérbe adhat ja az állami javakat, kölcsönt 
vehet fel stb. a törvényhozás megkérdezése 
nélkül. 

A honvédelem céljára Lengyelország mintegy 
280.000 főnyi állandó hadsereget tart . Háború 
esetén e létszámot 2 millióra emelheti fel. 

Lengyelország nagy történeti múlttal bíró 
állam, az egyetlen szláv hatalom, mely jó egy 
évezreddel ezelőtt saját erejéből, idegenek hoz-
zájárulása nélkül keletkezett. Kul túrája egy-
idős a magyarral s tisztán nemzeti. Városai, 
Krakkó, Varsó-óváros, Vilna tanúi e kultú-
rának. A történet folyamán sok nehéz pillana- , 
tot élt át, de csak akkor bukott el, midőn fiai j 
közt az egyetértés megfogyatkozott. A nemzet i 
származása, nyelve teljesen eltérő a magyartól j 
s mégis nem mutat a történelem több példát ily 
jó szomszédi viszonyra, mint amilyen a magyar ! 
8 a lengyel közt állott egy évezreden át. Soha 1 

e két nemzet nem tört egymásra fegyveres kéz- | 
zel. Ha voltak is összekoccanások, azok nem a j 
nemzetek tényei, hanem a királyok családi per-
patvarai voltak, amilyen a haliesi hozomány 

ügye. Egymással karöltve azonban annál több-
ször szállottak sikra úgy a német, mint az 
orosz ellen. Már Könyves Kálmán királyunkat 
a lengyel fejedelem hadai mentik ki pozsonyi 
szorongatott helyzetéből, amelybe őt a német 

| császár hozta. A mohácsi csatában is összefolyt 
j a haldokló magyarok és lengyelek vére, Sobie-
j ski János lengyel király bécsi győzelme pedig 
I lökést adott hazánknak a török járom alól való 
; felszabadítására. Az 1848/49. magyar szabadság-
i harcból mindnyájan hálásan emlékszünk Bem 

apó és a lengyel légió tetteire, 
í Viszont a litván síkságokon számos magyar 

csontja porlad, kiket Nagy Lajos vezetett a len-
gyel határok biztosítására, Báthory Is tvánnal 
is sokan segítették visszaszerezni a moszkvai 
terjeszkedést, magyar vér folyt több lengyel fel-
kelésben s ma aligha örvendhetnének a lengye-
lek függetlenségüknek, ha a világháborúban a 
magyarok meg nem állják helyüket az orosz 
előtt s elő nem mozdítják a cári hatalom össze-
omlását. 

A történelem azt a tanulságot kínálja nekünk, 
hogy valahányszor a két nemzet szövetségben 
élt egymással, meg tudta védeni függetlenségét 
minden akár keletről, akár nyugatról jövő 
támadással szemben, midőn pedig sorsuk el-
választotta őket, a magyarság a német túlsúly 
és terjeszkedés áldozatául vettetett, a lengyel 
pedig előbb az orosz mindenhatóság nyomását 

; érezte meg, majd egészen felosztották az orosz, 
] német ós osztrák között. 

' -I • 
Az összes ú j államok még más példát is tár-

nak szemünk elé. Látjuk keletkezésükből, hogy 
voltak nagyok, igazán nagyok s összeomlottak. 
Vannak nálunk kisebb nemzetek, a miénknél 
szegényebb talaj jal s azok élnek és fejlődnek. 
Nehezebb viszonyok közt éltek, szabadulásuk 
reménye halványabbnak látszott és ime fel-
támadtak, kivívták függetlenségüket s erős 
lélekkel bíznak benne, hogy tán más, kedvezőbb 
csoportosulásban, de meg is óvják azt. Nekünk 
sem szabad elcsüggednünk! 

« 

Tanítók tanácsadója. 
Gyakorlati irányban. 

I r ta : Váth János. 
A politikában, gazdasági életben és a nevelés-

ben is egymást váltják föl a jelszavak. Gazda-
sági jelszó lett: többtermelést, nevelési jelszó: 
gyakorlati irány. A jelszó azonnal frázissá ved-
lik, mihelyt nem telik meg tartalommal, nem 

KARÁCSONYFA ALATT teket iskolai karácsonyfaünnepélyekre stb. 
Ara postai szállítással együtt 1 3 . 5 0 0 K . I I I T & l E D T Á G C S ' T * 
Kaphatók iskolai tankönyvek, karácsonyi S S H E K " S «W. 0% w « 
és egyéb a jándékkönyvek nagy választékban könyvkereskedésében B u d a p e s t VIII, Szentkirályiéi!. 5 1 a . 
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váltódik tetté. A népiskolai jelszón: gyakorlati 
irány, bizonyos elanyagiasodást értenek. Sokan 
nem is értik valódi értelmét, melyre, akárcsak 
a gazdasági intelemre, hogy többtermelés, már 
nem is a 12. órában, hanem a 12. óra után jutot-
tunk el. Sokan úgy vannak vele, mint az öregek, 
akik nem találnak bele a maii asztronómiai szám-
jegyekbe, ahol a milliókkal dobálózunk. A nép-
iskola haladjon a gyakorlati irányban, de a 
nagy pedagógusok által kitaposott ösvényen; a 
nagy anyagiasság nem is férhet bele a népiskola 
életébe, mert csak előkészítés az életre (Tanterv 
és Utasítás). Eredményeit az élet hivatott ér-
tékekre váltani. Az iskolától összhangzatos em-
bert kíván a Tanterv. A csak reáliákat értékelő 
emberből hiányozni fog a szent fogalmak tisz-
jelent ez! A szív és ész harmonikusan kifejlett 
példányát jelenti. Az iskola ilyen összhángzatos 
egyéniségeket termeljen kii, akik nem bontják, 
hanem építik a társadalmi rétegeket összekötő 
hidakat. Az iskola pedig akkor ád ilyen jelle-
meket, ha nem hangsúlyozza a reáliákat a szív-
nemesítő tárgyak rovására, hanem ezek között 
a kellő egyensúlyt megkeresi. 

S ha már gyakorlati tárgyakat vesz, azok 
tanításában meg is legyen a gyakorlati érték. 

Mi volt régebben á gyakorlatiasság? Fölkapott 
divat, jelszó. 

A század első éveiben jöt t a szlöjd-láz. A 
tanítóképzőkben nem kerülhette el a tanító-
növendék és kiivitte a kézügyességet a faluba is. 
Ötletesség vezette és nem rendszer. Osztatlan 
iskolában is tanította I-től föl a fafaragást ; a 
papírmunkájával és a sárgyúrásával együtt le-
mosolyogták érte. A község vezetői látták, hogy 
a falunak ez az ipar, amire a bognár kezdett 
féltékenykedni először, nem kell, mert kiesik az 
életéből. Körülményei nem engedik hozzá. Ha 
állami iskola volt, a kincstár bőkezűen megkül-
dötte a szlöjdfelszerelést. S a satúk, vésők, gya-
lúk, fúrók a lomtárba kerültek; először, mert nem 
voltak megfelelő padok, amikre rászei-eljék (a 
ferde asztallapra vassatút ki erősíthet?); másod-
szor, mert nem volt munkateirem, ahol 20—40 
gyermek elhelyezkedett volna, ahol a gyalú-
padot felállíthatták volna, amiről megfeledkez-
tek. Ki'kerütJek az ilyen iskolákból apró házi 
szerszámok, a gazdaság körébe vágó eszközök 
— modelljei, amelyeknek megörvendtek vizsga 
után az apró testvérkék. Ha ugyan sírás nem 
származott a féltékenyen őrzött „játékokból". 
Haszna ebből csak a gyárosnak volt, aki leszál-
lította a fúró-faragó eszközöket ós zsebrevágta 
azok árát. 

Külföldön, kivált Svédországban, ahol korcsma 
nincs, de kultúrpaloták az iskolák, nem a gomb- | 

hoz kerestek ruhát, hanem a hosszú télben egyéb 
kei-esethez nem jutó népnek gyermekeit elő-
készítették arra a foglalkozásra a szlöjddel, amit 
a szülők otthon műveltek. Tehát az iskolától azt 
kapta a gyerek, amit az év hat hónapjában kény-
szerűségből követnie kell. A francia iskolában 
ipari vidékeken iparosiiskolákat terveztek, gaz-
dasági vidéken mezőgazdasági irányú iskolákat. 
A vidék speciális viszonyait tekintették és tekin-
tik mindenütt más országban, mert az úgy nőtt 
ki, a helyi, provinciális viszonyok kiizzadták, 
mint szükségletet. Mi másoltunk. Merőbey szőlő-
kul túrájú vidékre szlöjdfelszerelést kaptak az 
iskolák, még mielőtt kellő munkateremről gon-
doskodtak volna és körülnéztek volna, hogy a 
téli időszakban nem háziiparkodhat a nép; leg-
följebb az öregek, a tehetetlenek fonnak kosarat 
s kötnek seprőt, a többi halász, nádat arat, követ 
lejt, vagy dohánylevelet simít. Annyiféle a 
munkakínálat s a munkás kereslete, hogy a 
szükségletét megvette könnyen a keresetéből. 
Nemzetköai, jellegtelen dolgokat készíttettek 
iskolában ott is a gyerekeikkel, ahol helyi szép 
házi ipar t űztek. 

A faiskolákat aközben elhanyagolták sok he-
lyen. Szőlős, gyümölcsös vidékeken nem volt fa-
iskola. Megtörtént, hogy a járási vizsgáló, fa-
iskolafelügyelő évről-évre felvette a községtől a 
fuvardí ja t , napidíjat, de faiskolát nem látoga-
tott, mert nem volt mit látogatnia. így festett 
a „gyakorlatiasság". A napidíjat kifizették s 
őrülteik, hogy ezen az áron megszabadultak az 
igazi tehertől, a faiiskola gondozójától, a terület 
beszerzésétől és egyéb felszerelés megvásárlásá-
tól. Apponyi rendeletét a világháborút követő 
forradalmi fejetlenség, a jelszavak özönvize el-
vitte. Most kezdünk feléje haladnii; de még kevés 
helyen hasították ki a gyakorlati elsajátításra 
való területeket, hol a tanító gazdálkodva tanít-
hasson okszerű mezőgazdaságot. Ezt sok ké-
zen-közön elalkudják. A forradalom alatt szer-
vezett féléves gazdasági tanfolyamok hallgatói 
is legföljebb azután az álmuk után sóhajtoznak, 
hogy odaveszett a fogat, amelyen mint „terme-
lési biztosok felügyelhetnek". 

A fogat, ez a szétfoszlott álom jellemezte kez-
deményezéseinket szinte minden vonalon. Min-
denki ú j pozíciót, ú j exisztenciát vár t a szlöjd-
től a faiskola látogatásig le és fölfelé. 

Az Észak hat hónapos tele rászorítja az 
ottani népet, mint a mi tótjainkat, vagy a 
mi hazai svábjainkat s ahol két hónappal ké-
sőbb jelentkezik a kikelet, még eladásra is 
faragnak lapátot, kanalat, villát, gereblyét. A 
szükségleten túl is forgalomba viszik, mert 
nincs más dolog, sűrű a lakosság, keveset terem 

Ha atlaszra, kéziíér képre, falitérképre 
van szüksége, forduljon K Ó K A I LAJOS könyvkereskedéséhez, Budapest 

IV., Kamermayer Károlyeutca 3. (Telefon: 74—94 . ) 
Díszes prospektust iskolai A Magy. Kir. Állami Térképészet 
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a föld. A m a g y a r parasz tnak nem j u t r á ideje. 
Az enyhébb vidéken akad elég téli dolga. Neki 
trágyakezelésit, állategészségtant és a t a l a jműve-
lés fogása i t kell tanítaná. A tanító kis kert je , 
szőleje legyen neki min t a : a hagymaágytó l s a 
szép muskát l i s köröndtől fölfelé. Ebbe a- gyakor-
latba f o g j a be a gyerekeket. Számtíhat rá, hogy 
szó ér i a háza tá já t , először: „otthon is tudnak 
dolgot adn i a gyermeknek!" Ne törődjön vele! 
H a nem napszámost helyettesít , nem kizsák-
mányolási célzattal történik, a gazdasági 
órák idején, sőt a kézimunka órán is fel-
használha t ja nyár i hónapokban a taní tvá-
nyait . Ez lesz az igazi gyakorlat i i rány 
kezdete. Méh- és selyemtenyésztés kiegészíthe-
tik, de a kendertermesztés, fonás-szövés is kö-
vesse ezt a magyaros hímzésekkel, var rásokkal 
együtt , hogy ne frázis, ne üres jelszó marad-
jon: gyakor la t i i rányban! 

Hivatalos rész. 
RENDELETEK. 

81.231/1924. X. ü. o. szám. 
Valamennyi a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium főfelügyeleti jogköre alá tartozó 

alapítványt kezelő alárendelt hatóságnak, 
hivatalnak, intézetnek, stb. 

A főfelügyeleti jogköröm alá tartozó alapít-
ványok tu la jdoná t képező készpónz-vagyoiiok el-
helyezése ügyében 1924. évi február hó 12-én 
150.524/1923. szám alatt kelt rendeletemnek (köz-
zététetett a keh. Hivata los Közlöny 1924. évi 
március hó 1-én megjelent 5. és a Néptanítók 
Lapja 1924. évi márc ius hó 1-én megje-
lent 9—10. számában) módosításával fel-
hívom a Címet, hogy amennyiben a ke-
zelése a la t t álló alapí tványok készpénz va-
gyonai eddig heti kamatozás ú t j á n gyümöl-
csöztettek, ezen összegeket a legközelebbi ese-
dékesség nap j án mondja fel és a szabályszerű 
bankleszámolás álapján mutatkozó egyenleg-
összeget a jövőben folyószámla vagy takarék-
l>etét.ként jóhitelű pénzintézetnél vagy a m. kir . 
postatakarékpénztárnál helyezze el. 

Egyide jű leg felhatalmazom az a lapí tványokat 
kezelő alárendel t hatóságokat stb., hogy ameny-
nyiben a kezelésükben levő egyes a lapí tványok 
vagyona, illetve jövedelme a pénzügyi viszo-
nyok folytán olymérvű csökkenést szenvedett, 
hogy az a lap í tvány rendeltetését eredményesen 
nem szolgálhat ja , az illető a lap í tvány pontos 
adatainak közlése mellett — az a lap í tvány át-
meneti szünetelésének engedélyezése i ránt elő-
terjesztést tegyenek. 

Budapest, 1924. évi november hó 12-én. 

A miniszter helyet t : 
Gévay W o l f f , 
ál lamti tkár . 

A nem állami tanszemélyzet orsz. 
nyugdíjintézetét szabályozó 

kormányrendelet. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1924. évi 95.0GU—IX. számú körrendelete 
a „nem állami tanszemélyzet orsz. nyugdíjinté-
zetét" szabályozó 7001—1924. évi M. E. számú 

kormányrendelet végrehajtása tárgyában. 

1. Valamennyi főt. egyházi főhatóságnak. 2. 
Valamennyi tankerületi kir. főigazgatónak. 3. 
A felső kereskedelmi iskolák kir. főigazgatósá-
gának. A. Valamennyi kir. tanfelügyelőségnek 

és tanfelügyelői kirendeltségnek. 

I. Kötelezett tagok. 
A „nem állami tanszemélyzet orsz. nyugdí j -

intézetének" kötelékébe tartoznak, az 1923. évi 
júl ius hó elsejétől kezdődőleg, a hitfelekezetek, 
a törvényhatóságok, a községek, a tá rsula tok 
és a magánosok által fenntar to t t összes nyilvá-
nos jellegű jogi-, bölcsészeti és kereskedelmi 
akadémiák, fő- és algimnáziumok (reálgimná-
ziumok), fő- és alreáliskolák, felső kereskedelmi 
iskolák, leányközépiskolák, tanár-, tanító-, 
tanítónő- és óvónőképzőintézetek és az ezek 
mellett fennálló gyakorló-iskolák (mintaóvó-
dák), felső nép- és po lgár i iskolák, gyógypeda-

| gógiai intézetek, továbbá a tanonciskolák, ön-
| álló gazdasági népiskolák, mindennapi és to-
; vábbképző elemi népiskolák, kisdedóvási inté-

zetek (óvodák, állandó menházak, népiskolai 
(óvodai) oktatással egybekötöt t emberbará t i in-
tézetek (szeretetházak és árvaházak), az ezen or-
szágos nyugdí j intézet ál tal fenntar to t t kecske-
méti árvaház, va lamint minden, a tanfo lya-
muknál fogva a népoktatási tanintézetek körébe 
tartozó iskola — azoknak a tanintézeteknek ki-
vételével, amelyekben csak szerzetesrendi alkal-
mazott van, va lamint azoknak kivételével, 

! amely tanintézetek fenntartóinak a vallás- és 
j közoktatásügyi miniszter engedélyt adott arra, 
\ hogy alkalmazottaik ellátásáról saját külön 
| nyugdíjintézetük terhére gondoskodhassanak. 

A fentiekből folyólag ezen nyugdí j intézet 
! kötelékébe tar toznak tehá t : 

a) azok a tanintézetek is, amelyekben nem 
szerzetesrendi paptanár (világi pap) van alkal-
mazva, amennyiben ez az alkalmazott tanári 
állásán kívül olyan egyházi javadalmas tiszt-
séget nem visel, amely u tán ellátása m á s for-
rásból biztosítottnak tekinthető; 

b) azok a tanintézetek is, amelyekben a szer-
zetesrendű alkalmazottakon kívül bármely (ki-
segítő vagy óraadó stb.) elnevezés alat t világi 
alkalmazott is működik, ha ennek a vi lági al-
kalmazottnak heti óraszáma a hasonló állami 
tanintézetben működő ál lami alkalmazot tnak 
heti óraszámát eléri, vagy azt megközelíti és 
ha ez a vi lági alkalmazott nem szabadságolt 
vagy beteg rendtagot helyettesít . 

II. önkéntes tagok. 
Tagja i lehetnek ennek az országos nyugd í j -

1 intézetnek — önkéntes jelentkezés esetén, a j e 
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lentkezóst követő szeptember hó 1-től kezdődő I 
joghatá l lyal — a theológiai akadémiák (pap-
nevelő intézetek) is, h a állami szempontból ki-
fogás alá nem esnek. 

Az önként jelentkező akadémiák a fenti idő-
ponttal kötelezett t agokká válnak. 

III. A fenntartók bejelentési kötelezettsége. 

A jelen rendelet I . fejezetében részletesen fel-
sorolt és ezen országos nyugdí j intézet kötelé-
kébe tartozó tanintézetek fenntar tó inak minden 
év november h a v á b a n jelentést kell tenni a 
tanintézetüknél rendszeresí tet t ál lásokról és az 
azokon alkalmazottakról. 

Ennek a bejelentésnek az a) a l a t t i mellékleten 
közölt mintával te l jesen azonos szövegű, a kér-
déseket is fel tüntető, házilag készítendő, űr-
lapon kell történni. 

A bejelentést m inden tanintézetre vonatkozó-
' lag külön íven és oly időben kell elkészíteni, 
hogy azt az iskola felettes hatósága, felterjesz-
tés céljából, november hó 15-éig kézhezvehesse. 

A bejelentést, melye t az iskola vezetője készít 
el. az iskola felettes hatóságához leendő felter-
jesztés előtt az iskolafenntar tónak, illetve az erre 
h iva to t t szervnek (iskolaszék, felügyelőbizottság 
stb.) kell hitelesítő aláírással és pecséttel ellátni. 

Ennek a bejelentésnek pontosságára , minden 
egyes adat hitelességére azért kell nagy súly t 
helyezni, mert az ú . n. egyénenként i felvétel 
megszűnése következtében ezek az adatok lesz-
nek irányadók az alkalmazottak végellátási 
ügyének elbírálásánál . 

A tanintézet ny i lván ta r tás i száma gyanánt a 
bejelentésen azt a számot kell feltüntetni, ame-
lyet a tanintézet az itteni közponi nyi lvántar-
t ásban kapott és amely szám a nyugdí j intézet i 
já rulékok első k i rovása a lkalmával minden is-
kola fenntar tó jával közöltetni fog. A bejelen-
tésihez az illető tanintézet előző tanévi értesítő-
jének egy pé ldányát is csatolni kell. 

A jelen rendelkezés alapján elsőízben — tehát 
az 1924. évi november hó első felében — szer-
kesztendő bejelentésben a min ta szerinti 8., 9., 
10., 13., 15. és 16. pont alatti kérdésekre nézve a 
15.000/1924. IX. számú körrendeletem a lap ján 
teljesített hasonló szövegű bejelentés óta be-
következett vál tozásokat kell fe l tüntetni . 

Ezeket a bejelentéseket és ér tesí tőket az isko-
lák felettes hatósága és pedig a felekezeti felső-
és középfokú tanintézetekre nézve (az izr. t an-
intézetek kivételével) az illetékes egyházi fő-
hatóság, az izraeli ta és az egyéb — nem feleke-
zeti — felső- és középfokú, va l amin t a népokta-
tás körébe tartozó összes tanintézetekre nézve az 
illetékes felügyelő közeg (kir. főigazgató, kir . 
tanfelügyelő, stb.) valamennyi hatásköre alá tar-
tozó tanintézet, illetőleg — összesítő k imuta tás 
kíséretében, egy ügyszám alat t , „a nem ál lami 
tanszemélyzet orsz. nyugdíj intézete cé l ja i ra" 
jelzéssel minden év november havának végén 
ter jeszt i fel. A gyógypedagógiai intézetekre vo-
natkozó k imuta tásokat — további intézkedésig 
— az illető tanintézet f enn ta r tó ja közvetlenül 
m u t a t j a be. 

A fenti időponttól eltérő időben a következő 
esetekben kell a fenntar tónak jelentést tenni : 

a) ú j tanintézet létesítésekor, 
b) régi tanintézet megszüntetésekor, 
c) az állások számában tör tént változáskor 

(ú j állás szervezésekor, régi állás megszünteté-
sekor). 

Az a) a la t t i esetben a nyi lvánossági jog el-
nyerésétől, — a b) alat t i esetben a megszűnést 
— a c) a lat t i esetben az állások számában tör-
tént változást kimondó ha tá roza t jogerőre emel-
kedésétől számítot t egy hónapon belül kell a 
jelentést szabályszerű, hivatalos úton felter-
jeszteni. 

Az a) a la t t i esetben a bejelentésnek a mellék-
leten közölt min táva l tel jesen azonos szövegű-
nek kell lennie azzal az eltéréssel, hogy a 8., 9., 
10. b) ós c), 11., 13., 15. és 16. utolsó bekezdése 
alat t i kérdőpontra nézve a válasz elmarad, ez-
zel szemben fel tüntetendő az, hogy a tanintézet 
egyes állásai m i k o r (év, hó, nap) szerveztettrk ós 
az alkalmazottak mikor (év, hó, nap) léptek szol-
gálatba és honnan jöttek. 

Ehhez a bejelentéshez csatolni kell a nyilvá-
nossági jog engedélyezéséiül szóló rendelet 
másolatát is. 

A b) és c) a la t t i 'esetben a változás tényét fel-
tüntető jelentésihez az intézet megszüntetésére, 
illetve az állások számában előállt változásra 
vonatkozó jogerős határozat hiteles másolatát is 
csatolni kell. Megszűnő tanintézetnél ki kell ter-
jeszkedni a r r a is, hogy az alkalmazottakkal mi 
történt (ha másu t t kaptak alkalmazást, mikor 
és hol?). 

A jelentési ha tár idők be nem tar tása mulasz-
tásként bírálandó el és a késedelmeskedő, vagy 
a jelentést h iányosan készítő tanintézet fenn-
tar tó ja az évi járulék 10%-áig terjedhető pénz-
bírsággal sú j tha tó . 
IV. A felmentett iskolafenntartók nyugdíjsza-

bályzata. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1914. 

évi X X X V I . törvénycikk 3. §-a a lapján megen-
gedhette, hogy egyes tanintézetek fenntar tó i 
maguk gondoskodhassanak alkalmazottaiknak 
és azok hozzátartozóinak ellátásáról. 

Az 1924. év i 7001. M. E. számú kormányrende-
let értelmében ú j felmentést adni nem lehet, a 
már felmentet t iskolák fenntar tó inak pedig ed-
dig érvényben volt nyugdí jszabályzatukat a fel-
hívott kormányrendele tben foglal taknak meg-
felelően módosí tani kell. 

Az ekként módosított nyugdí jszabályzatot 
1924. évi december hó 31-ig kell a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternek bemutatni , az ily fenn-
tartók azonban kötelesek alkalmazottaikat és 
azoknak hozzátartozóit m á r a szabályzat bemu-
tatása előtt is az 1914. évi X X X V I . törvénycikk 
rendelkezései és az azt módosíó határozmányok 
szerint el látni és őket az ellátás a lkalmával a 
most említet t törvénycikk 100. §-ában részlete-
zett fellebbezési jogra minden esetben kioktatni . 

V. Eltűntek felhívása. 
Az 1914. évi X X X V I . törvénycikk 5. szaka-

szának rendelkezése szerint ellátásra nem tar t -
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hat igényt az az alkalmazott , aki ál lását önként 
elhagyva, a r ra az ál lam hivatalos l ap jában köz-
zétett fe lhívás dacára, a felhívásban megszabott 
határ idő a la t t nem té r t vissza. A törvény fent-
enilített rendelkezésének helyes végreha j t á sa 
érdekében az egyes tanintézetek fenntar tó i köte-
lesek az esetleg el tűnt a lkalmazot ta iknak ada-
tait a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel 
mindenkor sürgősen közölni, hogy egyrészt a 
tanügy érdekei minél kisebb kár t szenvedje-
nek, másrészt, hogy az ily alkalmazottaknak 
ugyananny i idő engedtessék állásuk újból el-
foglalására, mint amennyi t a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter a hasonló ál lami alkal-
mazottaknak engedélyezhet. 

VI. A nyugalombahelyezésre vonatkozó eljárás. 
A nyugalombaihelyezés (végkielégítéssel való 

elbocsátás) vagy az alkalmazott kérésére, vagy 
hivatalból történik. 

A) Az alkalmazott kérésére történő nyu-
galombahelyezés (végkielégítéssel való elbocsá-
tás) rendszerint a 60 éves életkor, vagy a be-
számítható javadalmazássa l egyenlő összegű 
n y u g d í j r a igényt adó szolgálati idő a l ap j án tör-
ténik s mindenkor szeptember hó 1-től kezdődő 
hatál lyal rendeltetik el. 

Fontos azért, hogy a nyugalomba készülő 
alkalmazottnak kérvényét felettes hatósága kel-
lően felszerelve, m á r m á j u s havában terjessze 
fel, hogy a nyugdí jazás foganatos í tására s a 
pályázat k i í rásá ra kellő idő álljon rendelke-
zésre, s hogy az ú j t anév már az ú j tanerővel 
legyen megkezdhető. 

A nyugalombahelyezésre vonatkozó kérvény-
hez a következő okmányokat kell mellékelni: 

a) születési anyakönyvi kivonatot, nős és csa-
ládos alkalmazottaknál ezenfelül még a házas-
sági és a családtagok születési anyakönyvi ki-
vonatát, vagy az ezeket pótló családi ér tesí tőt ; 

b) a képzettséget igazoló okmányt; 
c) működési bizonyí tványt vagy bizonyítvá-

nyokat; 
d) minden állomáshelyről, amelyen az alkal-

mazott szolgálatot tel jesí tet t , az ottani alkalmaz-
ta tására vonatkozó választási jegyzőkönyv hite-
les k ivonatá t (meghívó levelet), továbbá az állá-
sában tör tént megerősítésről szóló okmányt , s 
amennyiben állami tanintézetben is teljesített 
szolgálatot: a kinevezési okmányt ; 

e) az alkalmazott által tényleges szolgálatában 
legutol jára élvezett összes illetmények igazolá-
sára szolgáló és azokat részletesen (fizetés, lakás-
pénz, családi pótlék stb.) feltüntető okmányt 
(szabályszerűen jóváhagyot t díjlevelet), annak 
jelzésével, hogy amennyiben az érdekelt állam-
segélyt élvezett: ezt mily összegben, hol 
vette fel; 

f ) a m a g y a r á l lampolgárság igazolására szol-
gáló okmányt ; 

g) azon alkalmazottaknál , akik a háborúban 
tényleges katonai szolgálatot teljesítettek és en-
nek a lap ján hadiév hozzászámítására ta r tha t -
nak igényt, ezt a katonai szolgálatot a fennálló 
szabályoknak (5.300/1922. M. E. sz. rendelet) meg-
felelően igazoló iratot ; 

h) a nyugdí j járulékok befizetését igazoló köny-
vecskét (ez csak azokra az a lkalmazot takra 
vonatkozik, kik a megszűnt orsz. taní tói nyug-
dí j intézet t ag ja i voltak. Amennyiben ez nem 
ál lna rendelkezésre, úgy jelzendő a nyugdí j -
intézetbe való felvételre vonatkozó rendelet 
száma); 

i) elmebeteg, vagy más okból gondnokság alatt 
álló a lkalmazot taknál — fenti i ratokon kívül — 
a gondnok kirendelésére vonatkozó hatósági 
véghatározat ; 

j) abban az esetben, ha az alkalmazot t se 60-ik 
életévét, se a teljes szolgálati időt nem töltötte 
be, a szolgálatképtelenség mérvét — ideiglenes 
vagy végleges voltát , a kórtünetet , va lamint a 
gyógyulásnak előrelátható idő ta r tamát részlete-
sen feltüntető közhatósági orvosi bizonyítványt , 
végül 

k) abban az esetben, ha az alkalmazott hozzá-
tartozói u tán családi pótlékra is igényt ta r tha t , 
az ezen igény igazolására szolgáló helyhatósági 
bizonyítványt . 

A c) a la t t említett működési bizonyítványokon 
az iskola felettes ha tóságának fel kell tün te tn i 
az érdekelt a lkalmazásának (szolgálatának) 
minőségét és a különféle szolgálatok pontos idő-
t a r t a m á t év, hó és nap szerint, va lamint azt is, 
liogy az alkalmazott a kérdéses helyen végleges 
vagy ideiglenes minőségben volt-e alkalmazva, 
megüresedett álláson működött (működik-e) 
vagy beteg, illetve szabadságolt, vagy más ok-
ból távollevő ka r t á r sá t (kit) helyettesí tet te (he-
lyettesíti-e) ? Az igazgatónál fel kell tün te tn i azt 
is, hogy mely időponttól (év, hó, nap) volt meg-
bízva és hogy e megbízatás állandó-e vagy bizo-
nyos időre (mely időre) szól! E bizonyítványok-
ban minden egyes ál lomáshelyre nézve azt is 
igazolni kell, hogy az alkalmazott ott egy évnél 
hosszabb szabadságot élvezett-e, illetőleg egy 
évet meghaladó időt töltött-e el szolgálat nélkül 
és ha igen, mily címen, mely időtől meddig; 
továbbá indíttatott-e ott ellene fegyelmi e l j á rás 
és ha igen, az mily eredménnyel végződött. 

H a az érdekelt tanév közben való sürgős 
nyugalombahelyezést kér, — amire nézve pusz-
tán az a tényállás, hogy az alkalmazott 66-ik 
életévét, vagy a tel jes fizetéssel egyenlő nyug-
d í j r a jogot adó szolgálati idejét időközben be-
töltötte, jogalapot nem n y ú j t —• a sürgősséget 
indokolni tartozik. H a folyamodó betegséget 
hoz fel okul, a működési bizonyítványokon kí-
vül a sürgősséget igazoló orvosi bizonyítványt , 
va lamin t oly iratot is be kell muta tn ia , amely 
fel tüntet i azt, hogy a folyamodó betegsége kö-
vetkeztében mióta nem teljesít szolgálatot, vagy 
mióta van szabadságon1? 

Az alkalmazott kérésére való nyugalomba-
helyezésnek különleges esete az, amikor vala-
mely alkalmazott á l lását a tanintézet megszű-
nése mia t t vesztette el s három éven belül nyug-
dí j jogosul tsággal egybekötött álláshoz ju tn i 
nem tudott . Az ilyen alkalmazott nyugalomba-
helyezését akkor is kérheti, ha a fent megjelölt 
feltételek (60 év, teljes szolgálati idő, vagy 
munkaképtelenség) egyike sem következett még 
be. Az ilyen kérvényekhez a működési bizonyít-
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ványokon kívül az ú jabb ál lás elnyerésének 
megkísérlését igazoló iratok ls csatolandók. 

B) A hivatalból való nyugalombahelyezós 
i r án t az el járást akkor kell megindí tani , ha az 
iskola felettes hatósága, vagy a közoktatásügyi 
kormány illetékes iskolai felügyelő közege azt 
je lent i a közoktatásügyi miniszternek, hogy az 
alkalmazott hivatal i kötelességének eleget tenni 
nem tud. Az e l j á r á s megindí tását a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter minden esetben külön 
rendeli el s ez alkalommal — amennyiben szük-
séges — az 1914. év i X X X V I . törvénycikk 30. és 
38. §-aiban említett bizottság kirendelése i rán t 
is intézkedik. 

A hivatalból való nyugalombahelyezésnek 
gondnokság alá helyezés, csőd, vagy 70 éves 
életkor esetében való elrendelését az 1914. évi 
X X X V I . törvénycikk 31. §-a szabályszerű elbá-
nás alá vonásnak nevezi azért, mer t ezekben 
az esetekben a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter a nyugalombahelyezést, a fenn ta r tó indokolt 
előterjesztésére, minden további e l j á rás mellő-
zésével elrendelheti. 

Azt a kérést, hogy valamely alkalmazott 70-ik 
életévének betöltése dacára a következő tanévre 
is a tényleges szolgálat kötelékében maradhas-
son, a tanintézet fennta r tó ja mindenkor a tanév 
befejezése előtt, m á r má jus havában , tartozik a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter elé terjesz-
teni. 

A nyugalombahelyezést kérő előterjesztések 
bemutatása a lka lmával a tanintézet felettes ha-
tósága javaslatot tehet a kiváló eredményt elért, 
érdemes alkalmazott munkásságának elismerése 
i ránt . 

A nyugdíj folyósí tása — a k á r s a j á t kérésre, 
a k á r hivatalból indí t tatot t meg az e l já rás — 
csak szabályszerű okmányok a l a p j á n rendelhető 
el. Az okmányok bemutatásának elmulasztása, 
vagy megtagadása azonban a nyugalombahelye-
zés elrendelését és a fizetés (fizetést kiegészítő 
államsegély) beszüntetését nem akadályozhat ja 
meg, csupán a nyugd í j folyósí tása szempontjá-
ból jelent késedelmet. 

H a a nyugalombahelyezés ideiglenesen, meg-
határozott idő ta r tamra rendeltetet t el, az állás 
csak megbízottal tölthető be. 

VII . Az özvegyek és árvák ellátása. 
Temetési járulék. 

Az özvegyi és árvaellátás, illetve temetési 
járulék iránt benyúj to t t kérvényhez — amelyet 
szintén hivatalos úton kell a vallás- és közok-
ta tásügyi miniszterhez fel terjeszteni — a néhai 
alkalmazottnak a VI. fejezetben fel tüntetet t 
okmányain k ívül halotti anyakönyvi kivonatát , 
az özvegynek a néhai fér j je l való együttélését, 
az árvák el lá ta t lanságát igazoló bizonyítványo-
kat is csatolni kell. Az együttélés és ellátatlan-
ság mindenkor az illetékes polgár i hatóság ál-
ta l igazolandó. Abban az esetben, ha az özvegy 
néhai férjével, annak elhalálozásakor nem élt 
együtt , az özvegy erkölcsös életét, valamint azt 
a körülményt, hogy a különélés nem az ő hibá-
jából következett be, közhitelességű iratokkal 

| igazolni tartozik. Ha az özvegy elmebetegség 
; vagy más okból gondnokság alat t áll, a gondnok 
| kirendelésére vonatkozó hatósági végzést is csa-
| tolni kell. A nyugdí jazo t t alkalmazott_özvegyé : 
i nek és á rvá inak ellátásakor az alkalmazottnak 
i a VI. fejezetben fel tüntetet t okmánya i t nem kell 
; bemutatni . Abban az esetben pedig, ha a neve-

lési j á ru lékra jogosult á rvák nem ál lanak szülői 
gondozás alatt, a gyámkirendelő végzés is csato-
landó. 

Az özvegyi nyugdí ja t , a nevelési járulékot , az 
özvegyet és á rváka t megillető végkielégítést, az 
e l tűnt és fel nem található alkalmazott neje és 
gyermekei részére utalványozható el látásokat és 
a temetési járulékot csak a felvételükre jogosí-
tot tak kérelmére lehet megál lapí tani és folyó-
sí tani . A kérelmet az igény beálltától számított 
egy éven belül kell előterjeszteni. Az igény be-
ál l tának időpont já t az 1914: X X X V I . törvény-

| cikk 24. szakasza és az 1924. évi 7.001. M. E. sa. 
| kormányrendele t I. fejezetének 15. pon t ja rész-

letesen feltünteti . A később előterjesztett kérel-
mek a lap ján egyszer s mindenkorra szóló ellá-
tást egyál talában nem lehet megállapí tani , az 
állandó ellátást pedig csak a kérelem előter-
jesztésének nap já t követő hó 1-től kezdve lehet 
folyósítani. 

A temetési j á ru lékra vonatkozó kérvény be-
mu ta t á sa a lkalmával minden esetben hatósági 
bizonyí tvánnyal kell igazolni azt, hogy az elhalt 
a lkalmazottnak gyógykezeltetéséről és eltemet-
tetéséről kizárólag folyamodó gondoskodott e 
hogy ebből folyólag gyógykezeltetési és teme-
tési, vagy legalább is temetési költségei merül-
tek fel. 

Ha az alkalmazott u tán állandó, vagy egyszer 
s mindenkorra szóló ellátásra igényjogosult öz-
vegy, vagy gyermek nem marad há t ra , vagy ha 
a meghal t alkalmazottnak gyógykezeltetéséről 
és eltemettetéséről nem az elhalálozottnak el-
l á t ás ra igényjogosul t özvegye, vagy el lá tásra 
igényjogosul t gyermeke gondoskodott, az utal-
ványozható temetési járulék folyósí tását kérő 
folyamodvány kapcsán, az e lhal tnak gyógy-
kezeltetésére és eltemettetésére tényleg fordí-
to t t költségek összegét részletes számlákkal 
kell igazolni. 

VIII. Az ellátási díjak élvezéséhez kötött kü-
lönleges feltételek igazolása. 

Bármilyen el látást kérő igényjogosul t köteles 
kérvényében fegyelmi, vagyoni és büntetőjogi 
felelősség terhe mellett nyilatkozni aziránt , hogy 
élvez-e az á l lamkincstár , vagy az azzal viszo-
nosságban álló hatóságok, hivatalok és intézetek 
te rhére valamilyen fizetést, e l látást stb. és ha 
igen, köteles azokat részletesen felsorolni. 

Az ellátást kérők tartoznak továbbá meg-
jelelni a pontos lakcímüket és jelezni azt a köa-
vetí tőpostahivatal t , amelynek ú t j á n ellátási dí-
j a ika t felvenni óha j t j ák . 

IX. Az árvák neveltetése. 
A „nem állami tanszemélyzet orsz. nyugdí j -

intézete" a kecskeméti á rvaházat az ezen nyug-
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díjintézet terhére nevelési járulókot élvező szü-
lőtlen á rvák neveltetése céljából, továbbra is 
fenn ta r t j a . Minden tel jesen szülőtlen és a mel-
lett testileg és szellemileg egészséges á rva neve-
lési j á ru léka ellenében jogot t a r tha t az á rvaház i 
nevelésre s ezt a teljesen szülőtlen á rva g y á m j a 
bármikor kérheti. 

Pé lárvák csak abban az esetben vehetők fel, 
ha a tel jesen szülőtlen á rvák felvétele u t án még 
marad üres hely. 

Az á rvaház i felvételt kérő folyamodványhoz 
a gyámnak csatolnia kell, 

a) szülőtlen á rváná l : 
1. az á rva születési anyakönyvi kivonatát , 
2. vagyonta lansági (szegénységi) bizonyít-

ványt, 
3. az á rvának á rvaház i neveléséhez szükséges 

testileg, szervileg ós szellemileg ép és egészséges 
voltát, igazoló, á jkeletű, közhatósági orvosi bizo-
nyítványt , 

4. az á rva legutolsó iskolai bizonyítványát 
(értesítőjét), 

5. igazolványt arról, hogy az árva a nem ál-
lami tanszemélyzet orsz. nyugdíj intézete terhére 
nevelési járulékot élvez (V. K. M. rend. száma), 

6. oltási, illetve ú j r a oltási bizonyítványt, 
b) fé lá rvánál : 
az 1—6. alat t felsoroltakon kívül 
7. az életben lévő szülő anyagi helyzetét, az 

otthoni nevelésben részesülő gyermekek számát, 
korát, — esetleges jövedelmét igazoló hatósági 
bizonyítványt. 

A felvételt kérő fo lyamodványokat kellően fel-
szerelve, közvetlenül a kecskeméti á rvaház igaz-
gatójához kell küldeni, aki a teljesen szülőtle-
nekre vonatkozó kérvényt azonnal, a fé lá rvákra 
vonatkozókét pedig a tanév végén együttesen 
— javaslat kíséretében — terjeszt i fel. 

X. A 16. életévüket betöltött tanítóárvák neve-
lési járuléka. 

A régi tanítói nyugdí j tö rvény a nevelési 
járulékot a taní tóárvák részére csak a 16. élet-
évük betöltéséig biztosította. Az 1924. évi 7.001. 
M. E. számú kormányrendelet ezt megváltoz-
tatta és elrendelte, hogy azon taní tói á rvák 
után, akik 1923. évi j ún iu s hó 30-án 16. életévü-
ket még nem töltötték be, a nevelési járulékot 
24. életévük betöltéséig, vagy korábban követ-
kező másnemű ellátásukig kell kiadni. Ugyan-
ezen kormányrendelet VI . fejezetének 1. pon t j a 
megengedi azt is, hogy azon tanítói á rváknak , 
akik 16. életévüket 1923 jú l ius hó elsején m á r 
betöltötték, abban az esetben, ha tanulmányai -
kat kiváló eredménnyel fo ly ta t ják , — nevelési 
járulék szintén folyósítható. Ezekben az esetek-
ben azonban a nevelési j á ru lékot nem havi elő-
zetes, hanem az iskolai bizonyítványok bemu-
tatása u tán , negyedévi, félévi, vagy egész évi 
utólagos részletekben kell kifizetni. 

Azt, hogy minő tanu lmányok a lapján lehet a 
nevelési járulékot meghagyni , újból folyósítani 
vagy engedélyezni, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértőleg 
ál lapít ja meg. 

A nevelési járulék ú jbó l i folyósítását kérő 

; fo lyamodványokat minden év f eb ruá r és július 
I havának első felében — a legutolsó évi (félévi) 

iskolai bizonyítvánnyal felszerelve — az illeté-
kes iskolai felügyelő közegnél (kir. főigazgató-
nál, kir . tanfelügyelőnél) kell benyúj tan i , aki 
azokat egybegyűj tve — összesítő k i m u t a t á s és 
javas la t kíséretében — február és jú l ius hó má-
sodik felében ter jeszt i fel. 

XI . Nyugdíjintézeti járulékok. 
A „nem állami tanszemélyzet országos nyug-

| díjintézeté"-nek kötelékébe tartozó tanintézetek 
fenn ta r tó i — az 1923. évi július hó elsejétől kez-
dődőleg — tanintézetük minden rendszeresítet t 
vagy rendszeresítet tnek tekintendő és ezen or-
szágos nyugdíj intézettel szemben nyugdí j jogo-
sul tsággal egybekötött ál lása u tán n y u g d í j inté-
zeti j á ru lékot kötelesek fizetni még akkor is, ha 
az állás ezidőszerint betöltve nincs. 

a) Járulékköteles minden olyan állás, melyen 
igazgató, igazgatónő, rendes, rendkívül i és 
segédtanár , tanító és tanítónő, segédtanító és 
segédtanítónő, torna-, zene- és énektaní tó és 
tanítónő, kézimunka-tanítónő, óvónő, menedék-
házvezetőnő, nevelő (tanító- és óvónőképző-
intézeteknél) működik, vagy ilyen részére állás 
van jogerős fenntar tói határozat ta l szervezve, 
feltéve, hogy ezen alkalmazott nem tartozik 
valamely szerzetesrend kötelékébe és hogy a 
hasonló állami tanintézet hasonló nyugdí j jogo-
sul t sággal van egybekötve. 

b) Járulékkötelesek azok az állások is, ame-
lyek helyettesekkel és óraadókkal v a n n a k be-
töltve, feltéve, hogy ezek önálló ügykörben és 
nem valamely beteg, szabadságolt , vagy más ok-
ból távollevő ka r t á r suk helyetteseként, illetve 
nem azok óráinak el lá tójaként a lkalmaztat tak. 

Ha az ezen országos nyugdí j intézet kötelé-
kébe tartozó tanintézetek valamelyikénél a rend-
szeres alkalmazottak száma kevesebb, mint 
ahány osztály a tanintézetben van, a nyugdí j -
intézeti já ru lék szempontjából annyi állás te-
kintendő rendszeresítettnek, ahány osztály a 
tanintézetben van. (Ez a rendelkezés n e m alkal-
mazandó az alsófokú népiskolákra és óvodákra.) 

c) Járulékkötelesek végül az 1914. évi X X X V I . 
törvénycikk 1. szakaszának 1. bekezdésében fel-
sorolt és a 2. szakasz alapjáiwbelépett tanintéze-
teknél, valamint az ezen orsz. nyugdí j intézet 
á rvaházáná l véglegesen alkalmazott alt isztekkel 
és iskolaszolgákkal betöltött, vagy ilyenek ré-
szére jogerősen megszervezett állások — feltéve, 
hogy a hasonló állami tanintézet hasonló állása 
nyugdí j jogosul tsággal van egybekötve. 

I A nyugdíjintézett járulék 13%-a annak az ösz-
szegnek, amely a hasonlófokú állami tanintézet 
alkalmazottai által élvezett javadalom közép-
arányosának felel meg. 

A járu lék címén esedékes teljes összeg a fenn-
tar tó te rhére iratik elő, mer t ezen nyugdí j in té -
zet já ru lékot csupán a fenntar tótól szed. A fenn-
tar tó azonban á thá r í t ha t j a a lkalmazot ta i ra a 
terhére előírt járulék 3/i3 részét, — azonban a 
késedelmes befizetésből származó terhekből (pót-
díj, kezelési, végrehaj tás i költség) alkalmazot-

i ta i ra semmit sem hár í tha t át. 
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A fenntartó és az alkalmazott között az át-
hár í t ás kérdésében felmerülő v i tás esetekben 
felekezeti tanintézeteknél (izr. intézetek kivéte-
lével) az egyházi főhatóság, izr. és nem feleke-
zeti tanintézeteknél pedig a vármegyei (városi) 
közigazgatási bizottság végérvényesen határoz. 
Határozatai közigazgatási ú ton biztosíthatók. 

Az alkalmazott által teljesített fizetések nyug-
dí j jogosul tságára befolyással nincsenek, illeték-
telen fizetésekért ezen országos nyugdíj intézetet 
semminemű szavatosság nem terheli . 

XII. A járulékok előírása. 
A nyugdíj intézet i járulékot a vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter esetről-esetre akként álla-
p í t j a meg, hogy az egyes tanintézeteket külön-
böző csoportokba osztja és a csoportonként ki-
számított és á l lásonkint já ró egység-összeget a 
hivatalos lapban (Budapesti Közlönyben) időn-
ként közzéteszi. 

Ez a közzététel kirovás (előírás) jellegé vei 
bír, amelynek a fenntar tói külön értesítés be-
várása nélkül eleget tenni tar tozik. 

A tanintézetek — további intézkedésig — a 
következő csoportokba tar toznak: 

A. csoport. Főiskolák (jogi, theológiai, bölcsé-
szeti és kereskedelmi akadémiák). 

B. csoport. Fő- és algimnáziumok (reálgimná-
ziumok), fő- és alreáliskolák, felső kereskedelmi 
iskolák, tanító-, tanítónő- és óvónőképzőintéze-
tek, léányközépiskolák. 

C. csoport. Felső nép- ós polgári iskolák 
(tanári állások), gyógypedagógiai intézetek, ön-
álló gazdasági népiskolák, tanonciskolák (maga-
sabb képesítésű áll 1 ások). 

D. csoport. Mindennapi és továbbképző elemi 
népiskolák, tanítóképezdék mellett fennálló gya-
korlóiskolák, felső nép- és polgár i iskolák t an í tó i 
állásai (rajz, torna , kézimunka), tanonciskolák 
elemi isk. képesí tésű állásai, emberbarát i inté-
zetek (szeretet- és árvaházak). 

E. csoport. Óvodák és menházak óvónői képe-
sítésű állásai, óvónőképzők mellett fennálló 
mintaóvodák, polg. iskolák munkamesternői 
képesítésű ál lásai . 

F. csoport. Menházak kisebb képesítésű ve-
zetői, kecskeméti árvaház házvezetőnője (ke-
zelőnő). 

G. csoport. Az A. és B. csoportbeli tanintéze-
teknél, va lamin t a felső nép- és polgári iskolák-
nál — a gyógypedagógiai intézeteknél — és a 
kecskeméti á rvaházná l rendszeresített al t iszti 
állások. 

XIII. Az 1923—24. évi járulék, kapcsolatban az 
1923—24. költségvetési évben teljesített fizeté-

sek beszámításával. 
Az 1923/24. költségvetési évre szóló nyugd í j -

intézeti j á ru lék összege, a jelen rendelet XII . 
fejezetében felsorolt csoportok szerint a követ-
kező : 

1. Az A. csoportba tartozó tanintézet minden 
állása u tán évi 192 a ranykorona ; 

2. a B. csoportba tartozó tanintézet minden 
állása után évi 144 a ranykorona ; 

3. a C. csoportba tartozó tanintézet minden 
! állása u tán évi 120 a ranykorona ; 

4. a D. csoportba tartozó tanintézet minden 
i állása u tán 96 a ranykorona ; 
| 5. az E. csoportba tartozó tanintézet minden 
j állása u tán évi 84 a ranykorona ; 

6. az F. és G. csoportba tartozó tanintézet 
minden ál lása u tán évi 48 a ranykorona . 

Ez a j á ru lék az 1924. évi december hó 31-ig 
pótdí jmentesen fizethető be. 

Azt, hogy e járulékot hány állás után kell le-
róni, a vallás- ós közoktatásügyi miniszter — 
az 1924. évi 15.000/IX. sz. körrendelet a l ap ján 
készült központi ny i lvántar tás adatai a lap ján 
— az egyes tanintézetek fenntar tó ival — idejé-
ben közölni fog ja . 

H a egyes tanintézetek a 15.000/1924. IX. sz. 
körrendeletben foglalt bejelentési kötelezettsé-
güknek ismételt felhívás dacára sem tettek 
volna eleget, azt haladéktalanul pótolják, mer t 
a bejelentés elmaradása fo ly tán később előírt 
járulék m á r pótdijköteles. 

Ha egyes tanintézetek az 1923/24. költségvetési 
évre előírás nélkül is tel jesítet tek fenntar tói , 
alkalmazott- vagy tanuló j á ru lék címén — befize-
tést, az ezt igazoló nyug tá ika t tanintézetenként 
csoportosítva — közvetlenül a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium számvevőségének 
IX/k. osztályába (V., Hold-u. 17. sz.) legkésőbb 
1924. évi november hó 15-éig küldjék be. A szám-
vevőség a befizetett összeget a ranykorona ér-
tékre á tszámítva a jelen rendelet a lap ján fize-
tendő já ru lékok törlésére be fogja tudni. 

XIV . Az 1924. évi július 1-től esedékes járulék. 
Az 1924. évi július hó 1-től esedékes járulók 

havi összege — a X I I . fejezetben felsorolt 
csoportok szerint — további intézkedésig — a 
következő: 

1. az A. csoportba tartozó tanintézetek minden 
állása u tán havi 36 a ranykorona ; , 

2. a B. csoportba tartozó tanintézetek minden 
állása u t á n hav i 22 a ranykorona ; 

3. a C. csoportba tartozó tanintézetek minden 
állása u tán havi 18 a ranykorona ; 

4. a D. csoportba tartozó tanintézetek minden 
állása u tán havi 13 a r anykorona ; 

5. az E. csoportba tartozó tanintézetek minden 
állása u tán havi 12 a r anykorona ; 

6. az F. és G. csoportba tartozó tanintézetek 
minden állása után havi 8 aranykorona . 

Az 1924. évi július, augusztus , szeptember, 
I október és november hóra esedékes járulékok 

— az előírások és a befizetési lapok szétküldésé-
j vei já ró több munka fo ly tán — kivételesen 1924 
; november hó 30-ig fizethetők be, egyébként azon-
; ban a havi járulék annak a hónapnak végéig, 

amelyben az állás jogerős beszüntetése kimon-
| datott, mindenkor a hó elsején esedékes és a hó 
I utolsó n a p j á i g pótdí jmentesen fizethető be. 

Amennyiben a tanintézet ál lásaiban szaporo-
dás áll be, az ú jonnan rendszeresítet t állás után 
a járulékfizetési kötelezettség —- minden külön 
előírás nélkül — az ú j állás szervezését kimondó 
ha tároza t jogerőre emelkedésének n a p j á t követő 
hó elsején áll be és ugyanazon hó utolsó nap-
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jáig pótdíjmentesen fizethető be, — mégis azzal 
az eltéréssel, hogy az 1924. évi november hó 
elseje előtt létesített iskolák, illetve újonnan 
szervezett állások után fizetendő járulék befize-
tésére a XIII. és XIV. fejezetben megjelölt 
határidők az irányadók. 

XV. A járulékok befizetése. 
A nyugdíj intézeti járulékok befizetése ezen 

orsz. nyugdíjintézetnek a m. kir. postatakarék-
pénztárnál nyitott folyószámlájára szóló be-
fizetési lapokon a legközelebbi közvetítő posta-
hivatalnál történik. 

A befizetés módozataira nézve a pénzügy-
miniszter úrnak 1924. évi 5.200/P. M. számú és 
az állami pénzkezelésre vonatkozó rendelete az 
irányadó. 

A beíizetóshez szükséges befizetési lapokat 
elsőízben minden igénylés nélkül hivatalból 
kapják meg a fenntartók. Ezek fogytával újabb 
lapokat közvetlenül a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium számvevőségének IX/k. osztályá-
tól kell igényelni, — hivatkozva a tanintézet 
itteni nyilvántartási számára. 

Minden fenntartónak érdekében áll, hogy az 
elsőízben küldött befizetési lapok fogytával 
kellő időben új lapokat kérjen, mert az a körül-
mény, hogy befizetéseket befizetési lap híján 
nem teljesíthetett, a késedelmes fizetőt terhelő 
pótdíj kirovásánál ügyelembe nem vehető. 

XVI. A járulékok behajtása. 
Ha valamely fenntartó a jelen rendelet szerint 

járó, vagy később a hivatalos lapban (Budapesti 
KözQönyben) időről-időre közzétett összegben 
megállapított járulékokat a XIII., illetve X l V . 
fejezetben megjelölt időpontig egyáltalán nem, 
vagy csak részben szolgáltatja be, a hátralékos 
összeg után pótdíjat tartozik fizetni. Ez a pótdíj 
minden megkezdett hónapra a hátralékos ösz-
szeg 1%-a. Három havi késedelem esetén a val-
lás- és közoktatásügyi minisztérium számvevő-
sége felszólítást küld, melynek költsége fejében 
(kezelési illeték címén) a fenntartó számláját a 
hátralék 5%-ával terheli meg. Újabb három 
havi, tehát az esedékességtől számított hat havi 
késedelem esetén a számvevőség a hátralékos 
összeget közigazgatási úton (közadók módjára) 
leendő behajtásra mutatja ki, amikor az 5%-os 
újabb kezelési illetékhez végrehajtási költség is 
járul, — sőt utóbbi esetben az iskolától a nyil-
vánossági jog is megvonható. 

A nyugdíj intézeti járulékokkal kapcsolatos 
mindennemű felterjesztésben, jelentésben min-
denkor hivatkozni kell a tanintézet itteni nyil-
vántartási számára. 

XVII. A tanintézetek felettes hatóságainak 
kötelességei. 

A nem állami tanszemélyzet orsz. nyugdíj-
intézetének kötelékébe tartozó tanintézeteknek 
és azok alkalmazottainak minden ügyét az 
illető tanintézet felettes hatósága útján kell fel-
terjeszteni (1. III. fej.). A felettes hatóságnak 
ügyelni kell arra, hogy 

a) a bejelentési kötelezettségnek minden tan-
intézet fenntartója szabályszerű időben tegyen 
eleget, hogy a bejelentések a valódiság szem-
pontjából helytállók legyenek, miért is azok 
általa felülvizsgálandó k; 

b) az ú. n. novemberi bejelentéseket, valamint 
a X. fejezetben említett kérvényeket az ott meg-
jelölt időpontokban és nem külön-külön, hanem 
egy csomagban, egy ügyszám alatt terjessze fel; 

c) nyugdíjazás iránt tanévközben csak indo-
koltan sürgős esetben tegyen előterjesztést; 

d) a nyugdíjintézetet érdeklő beadványok más 
kérést (pl. államsegélykérést, nyilvánossági 
jog-kérést, stb.) ne tartalmazzanak, mert az 
mindkét ügy elintézését késlelteti s amellett 
későbbi időben is'kezelési zavarokat idéz elő; 

e) járulékelszámolási, befizetési lap stb. ügy-
ben az iskolafenntartók közvetlenül a miniszté-
rium számvevőségéhez forduljanak; 

f ) a végellátásra vonatkozó rendeletek az ér-
dekelteknek mindenkor vétív mellett kézbesít-
tessenek. A vétíveket a felettes hatóság irat-
tárában megőrizni tartozik, s amennyiben az 
érdekelt fél a miniszter határozata ellen bírói 
panasszal él, a vétívet a panaszbeadványhoz 
kell csatolni. 

Ez a körrendelet közzététele napján lép 
életbe, míg az 1917. évi 37.000. sz. körrendeletben 
foglalt rendelkezések egyidejűleg hatályukat 
vesztik. 

Budapest, 1924. évi szeptember hó 29-én. 
Gróf Klebelsberg Kunó s. k., 

m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 108.308/924. sz. rendelete az elemi népisko-
lai beiratási dij megállapítására vonatkozó 
99.500/924. sz. rendelet kiegészítése tárgyában. 

Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfel-
ügyelői kirendeltség vezetőjének. 

A Budapesti Közlöny folyó évi 240. számá-
ban megjelent 99.500/924. sz. rendeletemmel 
megállapítottam az elemi népiskolai tanulók 
után szedhető beiratási díjak összegét. 

Ezen rendelet kiegészítéseként felhívom a 
kir. Tanfelügyelőséget, utasítsa a tankerületé-
ben működő állami, községi, izr. társulati és 
magánnépiskolákat, hogy az eddig egybegyűlt 
— s beiratási díj címén az idézett rendelet 
értelmében még befolyó — összegeket elsősor-
ban a használat folytán megrongálódott köny-
vek bekötésére, és hasznavehetetlenné vált, vagy 
más okból kiselejtezett könyvek pótlására hasz-
nálják fel. 

Amennyiben pedig ezen hiányok pótlása 
után is maradna egyik-másik iskolának új 
könyvek beszerzésére elégséges fedezete, az 
az ifjúsági és a tanítói könyvtár kiegészítésére 

i fordítandó. 
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Az ifjúsági könyvtár részére csak oly köny-
vek szerezhetők be, amelyek az Országos Ifjú-
sági Irodalmi Tanács által egybeállított s a 
Hivatalos Közlöny és a Néptanítók Lapja leg-
közelebbi számainak valamelyikében közzé-
teendő könyvjegyzíékben bennfoglaltatnak. 

A tanítói könyvtárak részére csak a kir. Tan-
felügyelőség előzetes engedélye alapján tör-
ténhetik beszerzés. Az egyes iskolák ezért a 
tanítói könyvtár részére beszerezni szándékolt 
könyvek jegyzékét a kir. Tanfelügyelőségnek 
előzetesen bemutatni tartoznak s csak a jóvá-
hagyás beérkezte után eszközölhetik a meg-
rendelést. A tanítói könyvtár céljaira fordí-
tott összeg tanévenkint nem lehet magasabb, 
mint amennyit az iskola az i fjúsági könyvtár 
céljaira használt fel. 

Az egyes iskolák a beszerzett könyveket lel-
tárba foglalni s a beiratáisi díjakról szabály-
szerűen elszámolni kötelesek. A kir. Tanfelügye-
lőségnek legyen gondja arra, hogy ezek a szám-
adások az előírt határidőben pontosain beter-
jesztessenek. 

Minthogy pedig az 1908. évi XLVI. t.-c. 1. 
§-a értelmében szedhető beiratási díjakat a hit-
felekezeti elemi népiskolák is kizárólag az ifjú-
sági és tanítói könyvtár céljaira használhatják 
fel, a kir. Tanfelügyelőség felügyeleti jogköré-
ből folyólag ezen iskolák könyvtárainak keze-
lését is, különösen iskolalátogatásai alkalmával 
a legpontosabban ellenőrizze s ha valahol sza-
bálytalanságot tapasztalna, annak megszünte-
tése iránt intézkedjék. Különös gondot fordítson 
arra, hogy a hitfelekezeti iskolák a befolyt be-
iratási díjakat egyházi főhatóságaik utasításai 
szerint s az idézett t.-c. rendelkezéseinek meg-
felelően, kizárólag könyvtári célokra használ-
ják fel. Amennyiben pedig annak jönne nyo-
mára, hogy ezek a, díjak más célra használtat-
nak fel, az idézett t.-c. 6. §-ába!n előírt eljárás 
megindítására nézve tegyen javaslatot. 

Végül közlöm, hogy az egyházi főhatóságokat 

egyidejűleg felkértem hasonló rendelkezések 
j megtételére. 

II. 
; Valamennyi főtiszt, egyházi Főhatóságnak. 
| Az elemi népiskolai beiratási díjak felhaszná-
j iása tárgyában a kir. tanfelügyelőkhöz intézett 

rendeletemet oly kéréssel van szerencsém közölni 
a főtiszt. Főhatósággal, hogy a bölcs fennható-
sága alatt álló iskolákat illetőleg hasonló szel-
lemben intézkedni, a beszerezhető művek jegy-
zékét az iskolákkal közölni s szigorúato intéz-
kedni méltóztassék, hogy az egyes iskolák a be-
folyó beiratási díjakat kizárólag könyvtári cé-
lokra, használják fel. 

Budapest, 1924. évi november hó 20-án. 
A miniszter helyett: 

dr. Petri Pál s. k. államtitkár. 

100.824/1924. IX. ii. o. szám. 
Valamennyi Főtiszt. Egyházi Főhatóságnak 
Van szerencsém közölni a Főtiszt. Egyházi 

Főhatósággal, hogy a nem állami tanszemély-
zet országos nyugdíjintézetét szabályozó 7001— 
1924. M. E. számú kormányrendelet végrehaj-
tása tárgyában kibocsátott 95.000/IX. számú 
köriratot, amely a Budapesti Közlöny 1924. évi 
213. számában jelent meg, a keb. Hivatalos Köz-
löny legközelebbi számában közzétételem. 

Van szerencsém erre a Főtiszt. Egyházi Fő-
hatóság nagybecsű figyelmét felhívni. 

Budapest, 1924. évi november hó 18-án. 
A miniszter helyett: 

Petri, s. k„ 
államtitkár. 

Felelős szerkesztő: Körösi Henrik. 
Segédszerkesztők: 

Moravitz Lajos és Berwaldszky Kálmán. 

P Á L Y Á Z A T O K 
E rovat alatt közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

A kőrösszegapáti (Bihar m.) református egy-
ház pályázatot hirdet a megüresedett orgo-
nista-kántortanítói állásra. 

Fizetés: 4 szobás modern lakás, melléképü-
lettel, kerttel. Hat hold szántó, kettő kat. hold 
kaszáló; krumpli-föld. 4 drb legeltetési jog. 
8 köböl kétszeres. Készpénz: 216 kor. az egy-
háztól; 30 kor. a községtől. Stóla. Államsegély. 
(Helyi javadalma 22 értékegység.) 

Kötelesség: Jelenleg a III—VI. vegyes osz-
tályok és fiú-ismétlősök tanítása. Kántori 
teendők végzése, kanonikus órákon s lelkész 
akadályoztatása esetén szószéki szolgálat, va-
sárnapi iskola vezetése, belmissziói munkában 
segédkezés, énekkar vezetése, egyházi jegyző-
könyv vezetése; gondnoki számadások készí-
tése és egyházi adó kezelése, mely utóbbiakért 
külön 40 kor. készpénz jár. Pályázati kérvények 
tanítói és kántortanítói , oklevéllel, születési 
szolgálati bizonyítvánnyal, kommunizmus és 

oláh megszállás alatti feddhetetlen magatar-
tást igazoló egyházi és világi hatósági meg-
erősítéssel ellátva, e hirdetés megjelenésétől 
számított 8 nap alatt adandók be a lelkészi 
hivatalhoz. Személyes megjelenés^ megkívánta-
tik a választás előtt, azonban saját költségen. 
Az állást választás után azonnal el kell fog-
lalni. Okmányok visszaküldéséhez megfelelő 
postabélyeg: csatolandó. B-listások és mene-
kültek előnyben részesülnek. 

Kőrösszegapáti. 1924 november 12. 
Presbitérium. 

Felügyelőtanító kerestetik a siketnémák 
váci intézetéhez. Javadalma: természetbeni tel-
jes ellátáson kívül egyelőre havi 30 arany-
korona. Pályázhatnak magányosan álló taní-
tók. A kérvényhez az eddigi szolgálatokat iga-
zoló okmányokon kívül orvosi bizonyítvány 
is melléklendő. 
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Az imolai ref. egyház kántortanítói állásra 
cserepályázatot hirdet. Fizetése: 20 köböl ve-
gyes őszi, 5 köböl zab, stóla, lakás kerttel és 
gyümölcsös. Tanítói föld négy évre bérbe van 
adva évi 14 mm búzáért, Föld után adót egy-
ház fizeti. Értékegység 48. Tizenöt szekér fa. Kö-
telessége: I—VI. osztály és ismétlősök okta-
tása. Énekkar vezetése. Csakis vasút melletti 
helyről, lakással bírók pályázzanak. Állást je-
leideg tanítónő tölti be. Személyes megjelenés 
előnyös. Kérvények február l-ig az iskolaszék 
címére küldehdők. Imola, posta Ragály. 

A pátrohai (Szabolcs m.) református egyház 
pályázatot hirdet, orgonista-tanítói állomására. 
Javadalom: 1. Lakás 3 szobával, melléképületek-
kel, kertpótló beltelkek jövedelmével. 2. 17 kat. 
hold, 1506 D-öl föld, melynek adóit az egyház 
javadalmas által kívánja elvállalni. 3. Párbér: 
egész pártól 18 liter búza. 1 korona fapénz; ilyen 
van circa 300. félpártól felényi, ilyen van circa 
100. 4. Stóla az egyházk. szabályzata szerint. 5. 
Állami kiegészítés. Kötelességei: a kijelölendő 
osztályoknak tanterv szerinti vezetése, orgo-

nista- és kántori teendők végzése, ifjúsági egy-
let és dalárda szervezése, vezetése, valamint lel-
kész helyettesítése kanonikus órákon és szük-
ség esetén, végiil belmissziói munkában való 
segédkezés. A presbitériumhoz intézendő fel-
szerelt pályázatok — visszaküldési bélyeg mel-
léklésével — december 20-ig a lelkészi hivatal-
hoz küldendők, mely után a kijelölendők — sa-
ját költségükön — próbára' meghívatnak ki-
tűzendő napra. Választás után az állás sürgősen 
elfoglalandó. 

A kisgergei róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: lakás. 2 hold 
föhl. párbér; érté kegy ség 45, többi államsegély. 
Kötelességek díjlevélben. Énekpróba, választás 
december 22-én. Megjelenés önköltségen. Állás 
elfoglalása három hónapon belül. Kérvények 
plébániára küldendők: Litke, Nógrád megye. 

A ragályi (Gömör vm.) róm. kath. kántorta-
nítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 
két szoba, konyha, kamra, 3 hold föld, kert, 
kb. 30 véka gabona, többi, államsegély. Mellék-
helyiség nincs. Választás december 17-én. Állás 
azonnal elfoglalandó. Kérvények iskolaszékhez 
küldendők. 

A Ha jdúdorog egyházmegyei főhatóság 2245— 
1924. számú rendelete értelmében a nyírábrányi 
gör. kath. kántortanítói állásra újból pályázat 
hirdettetik. Javadalma: 20 hold föld. 1200 D-öl 
szőllő, 30 köböl párbér, stóla és államsegély. Vá-
lasztás a lap megjelenésétől számított 15. na-
pon. Saját költségén utazás, válaszbélyeg. Se-
reghy János, lelkész. 

A debreceni gör. kath. II. kántortaníti állásra 
pályázatot hirdetek. Fizetés törvényszerű. Kér-
vények december 15-ig beadandók. Énekpróba 
december 28-án, választás december 29-én. Is-
kolaszéki elnök. 

Ladánybene községi elemi iskolánál ürese-
désben lévő külterületi tanítói, esetleg ennek 
betöltésével megüresedő belterületi tanítónői 
állásra pályázat hirdettetik, Törvényes fizetés. 
Külterületen természetbeni lakás; belterületen 
a fizetési osztálynak megfelelő lakbér. Pályázati 
kérvények ezen hirdetmény megjelenésétől szá-
mított nyolc napon belül nyújtandók be. Scul-
téty Gyula, iskolaszéki elnök. 

A hajdúszoboszlói református egyháznál egy 
férfitanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalom: 1. Az egyháztól a 7764—1924. sz. minisz-
teri rendelettel megállapított, liavonkint kiszol-
gáltatandó összeg; 2. térvényszerű lakbér; 
3. megfelelő államsegély. Kötelessége: az iskola-
szék által reábízott osztály, vagy osztályok ve-
zetése az egyházkerületi tanterv szerint; kán-
tor helyettesítése. Pályázati határidő december 
15. Az állás 1925 január 1-én elfoglalandó. A 
megválasztott részére útiköltség és költözkö 
dés címén az egyház 100.000 koronát fizet, B-lis-
tások és menekültek előnyben részesülnek. A 
fenntartó lakást nem garantálhat. Iskolaszék. 

A nagyváty-kacsótai református egyház pá-
lyázat hirdetését kántortanítói állásra megis-
métli, mert a Néptanítók Lapja nov. 3-i száma 
a pályázókhoz későn jutott el. Kötelesség és ja-
vadalom a nov. 3-i számban feltüntetve. Pályá-
zati határidő dec. 14. Bemutatkozás dec. 14. ReL 
lelkészi hivatal, Nagyváty. 

A hódmezővásárhelyi ev. káftortanítói ál-
lásra pályázat hirdettetik. Tanítói javadalom: 
lakás természetben; az állami elemi iskolai ta 
nítók mindenkori kezdőfizetélsének 80%-a. fize 
téskiegészítés az államtól. Kántori javadalom: 
egy öl kemény tűzifa, 80 aranykorona évenként, 
kerti föld ez idő szerint 340 D-öl, stólák. Pá-
lyázhatnak evangélikus, okleveles, kántori ké 
pesítéssel iis bíró tanítók. Erkölcsi előélet, ed-
digi működés és kommün alatti viselkedés iga-
zolandó. B-listás, vagy menekült, tanítók előny-
ben részesülnek. Pályázati határidő december 
10. Kérvények lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Evang. iskolaszéki elnök. 

A tatai ref. egyház férfitanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Kötelesség: a kijelölt osztályok 
vezetése, orgonistakántor helyettesítése. Fizetés 
a törvényes és lakás. Határidő hirdetés meg-
jelenésétől 14 nap. Válaszbélyeges kérvények 
Szomódra az Esperesi Hivatalhoz küldendők. 
Orgonapróba vasárnaponkint, megjelenők előny-
ben részesülnek. Állás azonnal efoglalandó. Ref. 
iskolaszék. 

A sárospataki róm, kath. iskolaszék várhomoki 
tanyai tanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalma: törvényes, államsegélyes fizetés, termé-
szetbeni lakás. Helybeli (alsóhatári tanyai) ta-
nító megválasztása esetén annak a helyére is 
szól ezen pályázati hirdetés. Határidő 8 nap. 
Kérvények: Gruska Lajos pápai prelátus, is-
kolaszéki elnök úr címére küldendők. 

Z S O L D O S M A G Á N T A N F O L Y A M A 
VII., D O H Á N Y - U T C A 84. SZÁM. TELEFON: J. 124-47. 
A legjobb sikerrel készít elő KÖZÉPISKOLAI magánvízsgákra. Kivonatos tankönyvek magántanulók részére megrendelhetők. 
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A kiskúnlacházai református egyház pályáza- : 
tot hirdet három (VI., VII., VIII.) újonnan , 
szervezett államsegélyes tanítói állásra. Fizetés ; 
törvény szerint. Természetbeni lakás vagy lak- : 
bér. Pályázhatnak rendes oklevéllel bíró refor- j 
mátus vallású tanítók és tanítónők. B-listások j 
és menekültek előnyben. Pályázati határidő 
1924 december 15. Kellően felszerelt kérvények 
a református lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Okmányok visszaküldésére válaszbélyeg csato-
landó. 

A liszkópusztai új tanítói állásra pályázatot 
hirdetünk. Az állás államsegélyes. Lakás ter-
mészetben. Választás a hirdetés megjelenése 
ntáni ötödik napon. Nők is pályázhatnak. Az 
állás azonnal elfoglalandó. Iskolaszék, Heren-
csény, Nógrád m. 

A rákoskeresztúri (Pest megye) ág. hitv. ev. 
kántortanítói állásra pályázatot hirdetek. Ja-
vadalma: (tanítói) a természetbeni lakáson és 
kerten kívül 574 kor. készpénz, 1 hold rét, 8 köb-
méter tűzifa; (kántori) 13 magyar hold szántó 
haszonélvezete, 100 kor. földmunkaváltság, 
offertoriumok és stóla; törvényes államsegély 
(egységszám 21). Kötelessége a magyar tan-
nyelvű iskolában a rábízandó osztályt vezetni 
és a magyar, német és tót nyelven a kántori 
teendőket társával felváltva végezni. Jó han-
got és karvezetést kívánunk. Amennyiben ezen 
állás az egyház valamely működő tanítójával 
töltetnék be, egy rendes tanítói állásra is hir-
detek pályázatot, amelynek javadalma állami 
fizetéskiegészítéssel törvény szerinti fizetés. 
Határidő 1924 december 18. Noszkó István is-
kolaszéki elnök. 

A nagylóci (Nógrád vm) II. róm. kath. férfi-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 
egy szoba, kamra, törvényes fizetés állam-
segéllyel. Kötelessége díjlevélben. Szükség ese-
tén a kántort díjtalanul helyettesíteni tartozik. 
Kommün alatti viselkedés igazolandó. Folya-
modványok a nagylóci plébániára küldendők 
december 15-ig. Állás azonnal elfoglalandó. 

Az olcsvai református egyház pályázatot hir-
det a halálozás folytán megüresedett orgonista-
kántortanítói állásra. Javadalom: lakás mellék-
épületekkel és kert természetben. Készpénz 346 
korona, 11 kat. hold 900 D-öl szántóföld, mely-
nek adóját az egyház fizeti. 44 hl búza, 8 öl ke-
mény tűzifa beszállítva. Stóla. Esetleges állam-
segély. Díjlevélváltoztatás folyamatban van, 
megerősítés esetén megválasztott azt köteles el-
fogadni. Kötelesség: törvényszerű. Pályázati 
határidő a hirdetmény megjelenésétől számított 
8 nap. Felszerelt pályázatok a lelkészi hivatal-
hoz küldendők, visszaküldési bélyeg melléklésé-
vel. A kijelöltek — saját költségükön — próbára 
meghívatnak kitűzendő napra. Nagy Imre, is-
kolaszéki elnök. 

A bócsai (Pest m., via Soltvadkert) községi 
iskolaszék a kisbócsai tanyai iskolához tanítói 
állásra pályázatot hirdet törvényes fizetéssel. 
Az iskola és az egy szoba-konyhából álló lakás 
•gyelőre túlegyszerű, de tavasszal új iskola 
épül. ^ Pályázati határidő a lap megjelenésétől 
számíott 15 nap. Ar állás azonnal elfoglalandó. 
Csak róm. kath. vallású férfi és női tanerők 
pályázhatnak. Dudás Istváa róm. kath. lelkész, 
iskolaszék! alnSk. 

A kercseligeti három tanerős róm. kath. isko-
lánál osztálytanítói állásra pályázatot hirdet 
az iskolaszék. Javadalma államsegélyes fizetés, 
két szoba, kertilletmény fejében 20 arany-
korona. Kötelességei díjlevél szerint. Csak kán-
toriakban jártas férfitanítók pályázhatnak. 
Tannyelv magyar, de németül tudók előnyben 
részesülnek. Kommün alatti magatartás igazo-
laudó. Pályázati határidő e hirdetés megjelené-
sétől számított 8 nap. Állás megválasztás u tán 
azonnal elfoglalandó. Iskolaszék, Kercseliget, 
Somogy megye. 

A kajdacsi (Tolna m.) róm. kath. osztálytaní 
tói állásra 15 nap határidővel pályázat hirdet-
tetik. Kántoriakban segédkezni, testnevelést ve-
zetni tartozik. Fizetés államsegéllyel törvényes, 
egyszobás lakás. INótlen férfiak, esetleg nők is 
pályázhatnak. Plébániahivatal. Kajdacs. 

A békési református segédorgonistakántori ál-
lásra hirdetett pályázatot december 10-ig meg-
hosszabbítom. Az állás december 15-ére vagy 
legkésőbb 20-án lesz elfoglalandó. Szügyi Jó 
zsef ref. org. kántor. 

Az újkígyósi róm. kath. iskolaszék nyugdí 
jazás miatt megüresedett tanítónői állásra pá-
lyázatot hirdet. Fizetése törvényszerű, lakás 
természetben. Menekültek, B-listások előnyben. 
Román megszállás, kommunizmus alatti visel-
kedés, magyar állampolgárság igazolandó. Pá-
lyázati határidő hirdetés megjelenésétől 14 nap. 
Állás azonnal elfoglalandó. Kellően felszerelt, 
válaszbélyeges kérvények újkígyósi plébánia-
hivatalhoz (Békés HL) küldendők. Iskolaszéki 
elnök. 

A tiszacsécsei református egyház pályázatot 
hirdet kántortanítói állásra. Javadalma: lakáa, 
melléképületekkel és szép kerttel, 178 D-öl 
föld. 14 mázsa tiszta rostált búza, 4 öl kemény 
tűzifa (régi öl szerint), a temetőnek egyhar-
mad részben való mindennemű haszonélvezete, 
stóla, államsegély. Kötelessége: vegyes minden-
napi és ismétlőosztályok tanítása, kántori szol-
gálat. Lelkész akadályoztatása esetén helyette 
sítése, belmissziói munkában segédkezés. ének-
kar vezetés. Személyes megjelenés megkíván-
tatik, mely bármilyen napon megtörténhet. Ar. 
állás a választás után azonnal elfoglalandó. 
Pályázati határidő a hirdetés megjelenésétől 
számított 14 nap. Okmányokkal felszerelt pá-
lyázati kérvények válaszbélyen^rel a lelkéssS 
hivatalhoz küldendők. 

Az irsai községi iskolaszék nyugdíjazás foly-
tán megüresedett óvónői állásra pályázatot hir-
det. Javadalom a fennálló törvények, rende-
letek szerint; szép természetbeni lakás. Okmá-
nyokkal (kommün alatti magatartás, községi 
erkölcsi bizonyítvány stb.) felszerelt kérvények 
jelen hirdetmény megjelenésétől számított nyols 
napon belül Szrnka György igazgatóhoz. Mene-
kültek, B-listások előnyben. Válaszbélyeg mel 
léklendő. Községi iskolaszék. Irea. Pest vm. 

A tótkomlósi ág. hitr. ev. egyházközség is 
kolaszéke helyettes tanítót keres, aki a tót nysl-
vet is bírja és az orgonálásban jártas. Fizetés* 
a törvény által mindenkor biztosított fizetés é» 
egyszobás lakás természetben. PályáwvU határ 
klő f. évi dsssmbsr 04. 
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Az attalai (Somogy m.) róm. kath. osztály-
tanítói állásra december 16-i választással pá-
lyázatot hirdetünk. Fizetés törvényes, kert he-
lyett egy bútorozott szoba fűtéssel és tisztoga-
tással. Kántori oklevél és személyes megjele-
nés előny. Csak férfitanítók pályázhatnak. Kö-
telességek díjlevél szerint. Válaszbélyeg mel-
léklendő. Iskolaszék. 

A büdszentmihályi orth. izr. hitközség pá-
lyázatot hirdet egy tanítói állásra. Pályázhat-
nak oly férfi és nőtanítók. akik államsegélyes 
iskolánál működnek. Törvényes fizetés és lak-
bér. Pályázati határidő e hirdetés megjelenése 
után 10 nap. Lővy Géza, iskolaszéky elnök. 

A tuzséri katholikus elemi iskolához férfi-
tanítót keresek. Fizetése: lakás, kert fűtés, 
marhatartás és évi másfél millión kívül állami 
hozzájárulás. Kérvények hirdetés megjelenésé-
től számított 15. napig Halászy Caesar dr. plé-
bánoshoz, Fényeslitke, Szabolcs m. küldendők. 

Csősz községbe róm. kath. kántortanító keres-
tetik. Javadalma: két szoba, konyha, kert s 
mellékhelyiségek. Készpénzfizetés törvényes ta-
nítói kezdőfizetés. Kántoriakért 1200 D-öl meg-
szántott föld használata. 2 ürm. tűzifa. Előny-
ben: Beosztást nem nyert állami vagy B-listás 
m menekült tanerő. Megválasztott állását azon-
nal elfoglalja. Pályázati határidő: a lap meg-
jelenésétől 8 nap. Plébánia, Nagyláng (Fehér 
megye). 

Szentetornya község (Békés m.) iskolaszéke 
pályázatot hirdet a második kerületi, községi 
iskolánál újonnan szervezett második tanítói 
állásra. Az állás javadalma: a községtől tör-
vényszerű lakáspénz és lakáspénzpótlék, évi 20 
mm felvágott kemény tűzifa, a mindenkori ta-
nítói kezdő illetmény 20%-a; az államtól törvé-
nyes államsegély. A megválasztott tanító, ta-
nítónő kötelessége a reábízott osztályok taní-
tása. Jelenleg, míg második tanterem nem épül, 
váltakozó rendszerrel félnapos a tanítás. Mene-
kült, B-listára helyezett érdemes pályázó a vá-
lasztásnál elsőbbséggel bír. Kellőleg felszerelt 
kérvények kommün alatti magaviselet igazolá-
sával a pályázat megjelenésétől számított két 
héten belül a községi iskolaszék címére külden-
dők. 

A dédesi (Borsod) kántortanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Javadalom: lakás, kert, 13Ví 
katasztrális jó karban levő szántó. Párbér 110 
pár után. államsegély stb. Értékegység 39. Köl-
tözködés saját költségen. Választás dec. 11-én. 
Róm. kath. iskolaszék. 

A tornaszentjakabi róm. kath. iskolaszék kán-
tortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 
kétszobás lakás melléképületekkel. Szántóföld: 
14 hold, kaszáló l'/t hold, tűzifa 12 m', marha-
legeltetés kettő. Pénzül kap 268 koronát a hit-
községtől és fél véka — 20 fillér — párbérrozsot 
páronként. Javadalomértékelés: 37, államsegély-
kiegészítéssel. Kötelesség díj levél szerint. Pá-
lyázhatnak: B-listás, menekült, okleveles róm. 
kath.. ének- és zenében jártas, i fjúsági kart vé-
setni tudó kántortanítók. Énekpróba és válasz-
tás december 18-án 10 órakor. Állomás azonnal 
•lfoglalandó. Kellően felszerelt válaszbélyeges 
kérvények küldendők: Róm. Kath. Plébánia, 
Tornaszentjakab, u. p. Hídvégardó. Megjelenés 
waköltségen kö telető. 

A nádudvari orth. hitközség iskolaszéke pá-
lyázatot hirdet hatosztályú, osztatlan, államse 
gélyes iskolájához tanítói (női) állásra. Vallás-
tan intenzív tanítása megkívántatik. Előnyben 
részesül végelbánásban részesített. Megválasz-
tott a jegyzői teendőket is végzi. Pályázati ha-
táridő tíz nap. Iskolaszéki elnök. 

A kúnhegyesi államilag segélyezett községi 
polgári iskolánál két, újonnan szervezett, he-
lyettestanári állás betöltésére pályázat hirdet-
tetik. Pályázhatnak bármely szakcsoportbeli ta-
nárok, vagy alapvizsgázott tanárjelöltek. Ja-
vadalom az ily minőségű állami tanárokéval 
egyenlő. Megválasztottak megfelelés esetében a 
helyettesi idő leteltével rendes tanárokká vá-
lasztatnak. Németben, rajzban, zenében járta-
sak, B-iistások előnyben, i^elloen felszerelt kér-
vények kommunizus alatti magatartas igazolá-
sával a községi iskolaszékhez címezve a polgári 
iskola igazgatóságához küldendők december 
12-ig. Állás azonnal elfoglalandó. Községi is-
kolaszék. 

Kállósemjén község iskolaszéke pályázatot 
hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett for-
rástanyai községi, osztatlan elemi népiskolai ta-
nítói adásra, f izetés törvényes. Lakás és kert 
természetben. Pályázhatnak tanítók és ta-
nítónők. Kellően felszerelt s válaszbólyeg-
gel ellátott kérvények Községi Iskolaszék 
Kállósemjén (Szabolcs megye) címre kül-
dendők. Pályázati határidő e lap megjelené 
sótól számított 10 nap. 

A zagyvaszántói róm. kath. iskolaszék a III. 
sorszámú tanítói állásra pályázatot hirdet. Fi-
zetés törvényes. Lakás természetben. Kántori 
tudás megkívántatik. Pályázatok a hirdetés 
megjelenésétől számított 8 napon belül Dr. Tóth 
Béla esperes-plébános úr címére, Lőrinci (Nóg-
rád vm.), küldendők. 

A göllei (Somogy vm.) róm. kath. iskolaszék 
lemondás folytán megüresedett 111. férfitanítói 
állásra f. év i december 13-ig pályázatot hirdet. 
Javadalom: 30% helyi hozzájárulás, többi ál-
lamsegély. Természetbeni kétszobás lakás, leg-
szükségesebb mellékhelyiségekkel ós kertillet-
mény. Tartozik kántoriakban segédkezni, egyéb 
kötelességek díjlevél szerint. Kántorságban 
jártasak előnyben. Választás december 18-án. 
Személyes megjelenés kívánatos, de nem díjaz-
tatik. Kommün alatti viselkedés igazolandó. 
Állást megválasztott 1925 január 1-én tartozik 
elfoglalni. Felszerelt kérvények válaszbélyeg-
gel a göllei plébániához küldendők. 

A sullapusztai ág. ev. egyház az újonnan 
szervezett állásra (hatosztályú, vegyesnemű, 
osztatlan magyar-németnyelvű) pályázatot hir 
det. Javadalma a törvényben megállapított 
fizetés, természetben lakás és kert. A tanítás 
bérelt helyiségben. Levitái teendők német nyel-
ven. Pályázati határidő a lap megjelenésétől 
számított 10 nap. Megjelenés csak kívánatra. 
Szabályszerűen felszerelt kérvények ev. lelkészi 
hivatal. Tab (Somogy), küldendők. 

A vértesszőllősi róm. kath. iskolaszék pályá-
zatot hirdet megüresedett II. tanítói állásra. 
Fizetése törvényes, egy szoba fűtéssel. Köteles 
gége díjlevól szerint Határidő december 16. 
Báywges válaszboríték melléklendő. 
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Borjád (Baranya m.) iskolaszéke pályázatot 
hirdet kántortanítói állásra. Jövedelem: 2 
szoba, 1 konyha," 1 nyári konyha, az összes gaz-
dasági épületekkel, 300 négyszögöl kert, 800 
négyszögöl szántó, 7 m3 fa, 6 q búza, 6 q 'ten-
geri. 25 aranykorona és stóla jövedelem. Ezen 
magánjellegű felekezeti kántortanító állásra 
nyugdíjas tanítók, tanítónők is pályázhatnak. 
Kérvények december 18-ig a németbólyi róm. 
kath. plébánia hivatalba küldendők. 

A ráckevei közs. iskolaszék pályázatot hirdet 
a nyugdíjazás folytán megüresedett VI. számú 
nőtanítói állásra. Fizetés és lakbér törvénysze-
rinti. Pályázatok e lap megjelenésétől 15 napon 
belül V. Fejes György iskolaszéki elnökhöz 
Ráckeve (Pest m.) küldendők.) 

Aesa evang. egyházának második kántortaní-
tói állása betöltendő. Fizetés 1000 K, 8 q rozs, 
16 q búzának ára, egyelőre egyszobás lakás, 
20% állami kiegészítés (most havonta 442.000 K). 
Tót nyelv ismerete kívánatos. 

A tápiósápi (Pesthez közel) róm. kath. V. sor-
számú tanítói állásra a Néptanítók Lapja f. évi 
szeptember 15-i számában megjelent pályázati 
hirdetés — a megválasztott lemondása miatt — 
megújíttatik. Pályázati határidő dec. 9. 

Pogony (Nógrád) róm. kath. filiális község 
kántortanítót keres. Egységszám 39. Választás 
december 18. Bővebben lásd a Nemzetnevelés 
december 1. számában. 

A törökszentmiklósi református egyháznál 
lemondás folytán megüresedett VI. számú 
férfitanítói állásra pályázat hirdettetik. I. Ja-
vadalom: 1. Fizetés az egyháztól a 122.000. sz. 
rendelet szerint. 2. Megfelelő íizetéskiegészítési 
államsegély. 3. Törvényszerű lakbér. II. Köte-
lességek: 1. A reábízott osztály, vagy osztályok 
vezetése. 2. Kántor ési lelkész díjtalan helyette-
sítése. 3. Presbiteri és iskolaszéki jegyzői tiszt 
betöltése. 4. Ifjúsági- és szeretetegyletnél díj-
talan segédkezés1. Orgonázni tudó okleveles ta-
nítók keresztlevéllel, oklevéllel, működési, or-
vosi, honossági, kommunizmus alatt tanúsított 
magatartásukat igazoló községi és lelkészi bi-
zonyítványokkal s végül az illetékes tanfel-
ügyelői véleménnyel ellátott kérvényüket de-
cember hó 14-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz 
küldjék. Menekültek. B-listások, valamint pró-
baéneklésre és orgonázásra saját költségükön 
december 14-én jelentkezők előnyben részesül-
nek. Állás választás után azonnal elfoglalandó, 
de csak a miniszteri, jóváhagyás után jogerős. 
Pályázatok visszaküldésére bélyeg csatolandó. 
Törökszentmiklós, 1924 november 25. Gaál Ist-
ván ref. lelkész, iskolaszéki elnök. 

H I R D E T É S E K 
A hirdetésekben közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Cserél állami tanító evangélikus vallású ál-
lami tanítóval, ki kántorizálni tud. Kántoriáért: 
földek kőszén, párbér, lakással. Bővebbet: Ko-
vács Gézánál, Lapujtő (Nógrád m.). 

Fiatal tanítónőt keresek III. elemista kis-
lányom mellé, szerény igényű úrilányt. Néme-
tül tudók előnyben. Fizetés liavi 1 mm búza. 
Illyés Istvánné főjegyzőné, Gölle, Somogy m. 

Stampay „Énekek és Imák" című könyve 272 
oldallal, fűzve 22.000 K és díszes, erős bőrpapír-
kötésben 30.000 koronájával — viszontelárusí-
tóknak 20% engedménnyel — kapható Stampay 
Sándor fővárosi igazgató-tanítónál, Budapest, 
X, Román-u. 2. szóm alatt. 

Azonnali belépésre keresünk tanév vég-éig 
róm. kath. kántortanítóhelyettest. Fizetése: 
ágyneműn kívül teljes ellátás, havi 25 arany-
korona, Cím: Iskolaszék, Ludány, Nógrád m. 

Koncertharinóniuni. legelsőrangú műremek, 
18 millióért eladó. Hörl Nándor, Budapest, II, 
Töröké-utca 8. 

Zimmermann-harnióniuiu, mestermű (kápolna 
és templomi célra is alkalmas). 12 millióért el-
adó. Hörl Nándor, Budapest, II, Török-utca 8. 

Magányos, nyugdíjas, róm. kath. igazgató-
tanító, 62 éves, egészséges, kántorsághoz is ért, 
ellátásért ajánlkozik, esetleg kisegíteni. Meg-
kereséseket „Igazgató" címen kiadóba. 

Cserélnék levegőváltozás céljából bármely me-
gyébe (esetleg pusztára, urad. iskolához) So-
mogyból, faluból (orvos helyben) urad. iskolá-
tól. Korlátlan fűtés, villanyvilágítás, két szoba, 
konyha lakás, kert, más előnyök. Cím kiadó-
ban. 

Mennyiségtan-természettan szakos középisk. 
oki. tanár állást vállal. Cím a kiadóban. 

5 és 1 éves leánykáim mellé óvónőt keresek. 
Kölcsey Istvánné, Csarodai-tanya, Bereg m. 

Mely ág. ev. kántortanító volna hajlandó 
kölcsönös megválasztás esetén állását elcse-
rélni? Érdeklődő leveleket „Dunamenti" jeligére 
kérek. 

Róm. kath. vallású, szorgalmas tanítónő 
azonnali belépésre kerestetik 5 polgárista fiú 
mellé. Volt tanítónőjüket megválasztották. 
Teljes ellátás, fizetés megegyezés szerint. Meg-
kereséseket kér özv. Föklessy Józsefné, Szán-
tód, Somogy m. 

Harmónium, 5 oktávos, 2 hangsoros, 9 regisz-
teres mintadarab. 7'/í> millióért eladó. Hörl 
Nándor, Budapest, II, Török-utca 8. 

Ref. kartársam! Akar könnyeket fakasztani, 
de vigasztalni is a koporsónál? Akarja a gyász-
szertartást meghatóvá tenni? Hozassa meg 
azonnal harmincezer korona kedvezményes 
árért kétszáz közkedvelt temetési énekemet. Fö-
venyessy, Borsod geszt, p. Sály. 
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Méhészet, baromfigazdaság kezelését elvállal-
nám sokévi gyakorlattal, saját keltetőgépekkel, 
elismert szakismerettel, ahol uradalmi vagy 
községi iskolánál bármikorra állást kaphatnék. 
Közvetítést, cserét kettő millióval honorálom. 
Cím a kiadóban. 

A tanító a községben a kultúra első terjesz-
tője. Ezért bizalommal fordulunk hozzá, kér-
dezve, hogy elképzeli-e azon kulturális értéket, 
amit a mozi községében jelentene"? A mozi a 
tömegiszórakozást helyes irányba tereli, társas 
életet, összetartást, barátságot teremt, megis-
merteti a vidéket a világ kulturális eseményei-
vel, amellett tanít, szórakoztat. v 

Egyleteknek csekély befektetéssel erkölcsi és 
anyagi hasznot hoz. Árát könnyűszerrel előte-
remtheti, megfelelő biztosíték mellett kedvező 
fizetési feltételek. 

Mint annyi sokan, úgy ön is írjon részletes 
ajánlatért még ma Hatschek és Farkashoz, az 
ország legrégibb mozispeciálistájához, Buda-
pest-. Károly-körút 26. 

„Katica" Csite Károly legszebb, legérdeke-
sebb liáromfelvonásos népszínműve. Ára 20.000 
korona. Műkedvelők részére minden könyvpél-
dányhoz előadási engedélyirat csatolva. Kap-
ható a szerzőnél Körmenden, valamint „Leány-
csel". „Bíró leányai". „Legényfurfang", „Piros 
alma", „Tóth Lidi", „Ez a kislány megy a kút-
ra" népszínművei 17.500, 14.000, 14.000. 14.000, 
14.000, 10.000 koronáért. Utóbbi gyermekelőadá-
sokra is alkalmas. 

Orgonahangok 950 énekkel 60.000 K. kapocs-
csal 80.000 K-ért megrendelhető Molnár József 
kántortanító nál, Kúnszentmiklóson. 

Szövőszékek, bordák, acél- és pamutnyűstök, 
vetélők, feszítők, motollák, felvetők, esévelő-
kerekek, nyiistösgépek és minden szövőberen-
dezési felszerelés azonnal kapható: a siketnéma 
fiúk váci foglalkoztató intézetéből. 

Hirdetmény. 
Szövetkezetünk folyó évi október hó 19-én 

megtartott harmadik évi rendes közgyűlése a 
szövetkezet felszámolását határozta el. miért 
is felhívjuk a szövetkezet hitelezőit, hogy eset-
leges követeléseiket jelen hirdetmény közzété-
telétől számított 6 hónapon belül érvényesít-
sék. mivel későbbi bejelentéseket tudomásul 
nem vehetünk. 

Budapest, 1924 október 25-én. 
A „Kalász" hitel-, árú- és mező-

gazdasági szövetkezet igazgatósága. 

ORGONÁK, 
hármon i u m ok 
j a v í t á s á t é s h a n g o l á s á t j u t á n y o s á r o n 

e s z k ö z l i 

P O B U D A J Ó Z S E F 

R Á K O S P A L O T A 
Iskola-utca 106/114. 

O r g o n á k á t é p í t é s é t , v a l a m i n t a z el< 
r e k v i r á l t s í p o k a t g y o r s a n é s ponto< 

s a n e s z k ö z l i . 

Új orgonákra díjmentesen tervezetet küldök 

H E G E D U 
harmónium vagy más hangszerrólárajánlatotklildaz 

Első magyar hangszergyár 
S T O W A S S E R 

B U D A P E S T , II, LánchícUu. 5. 
, Legnagyobb gyár mindennemű hangszerekben. .... 

ilieger Ottó orgonagyár 
BUDAPEST, 

X., SZIGLIGETI-U. 29. 
(Rákosfalva). Tel. J. 93—45. * * 

l i J O B S O W á K f t T , 

valamint homlokzat-sipok 
szállíiását és orgonajaví-
tásokat m é r s é k e l t árban, 
szakszerű és művészi kivi-

telben el vállalunk. 

M A R X é s M E R E I 
tudományos műszerek gyára 

B u d a p e s t , V2. k e r . Bulcsú-utca 7 . s z á m . 
TELEFON : 2 1 - 0 6 , 1 5 4 - 8 3 . 

Gy ártanak: 
Számológépet, 
métermérték' 
gyűjteményt, 

fizikai, kémiai 
és természet-

rajzi felszereié' 
seket. 

Országos Tanszerkiállításon aranyérem és aranyoklevéi 
===== Fennáll 25 év óta. = = 

Elismert e l s ő r a n g ú b e s z e r z é s i f o r r á s 

HÖRL NÁNDOR S r i ' l 

Har món iumok 
ház, iskola, dalárda 

részére 
6 milliótól feljebb. 

Templomi harmóniumok elsőrangú 
minőségben 12 m i l l i ó t ó l feljebb. 
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M A G Y A R N É P R A J Z I T Á R S A S Á G 
E M B E R F Ö L D R A J Z I S Z A K O S Z T Á L Y A 

Igen tisztelt Tanító Ür! 
Társaságunk kiadásában évról-évre, immár negyedszer jele-

nik meg »Kogutowicz Zsebatlasza«. 
Nagy súlyt helyezünk arra, hogy a vidéken is minél job-

ban ismertté tegyük ezen nemzeti érzést növelő, ismeretterjesztő 
művet; ezért fordulunk igen tisztelt Tanító Úrhoz és kérjük a 
magyar kultúra érdekében, támogassa törekvésünket. 

Eddig megjelent és kapható kötetek: 
A z 1922. évre: 100-nál több térkép Magyarországról. 
A z 1923. évre: Az új Európa földrajzi viszonyai, tér* 

képekkel bőven illusztrálva, színes mellékletekkel. 
A z 1924. évre: Az idegen világrészek ismertetése, 

grafikonok, térképek. 
Az 1925. évre: Általános földrajz dióhéjban 100 szem* 

léltető kép és színes világtérképekkel. 
Mindegyik kötet 116 oldal és mellékletek. 

Egy-egy kötet alapára 4 korona = 28.000 korona. 
A tanító uraknak 22.000 koronás kedvezményes áron küld* 

jük (mely összegben a postai szállítás bennfoglaltatik), de ingyen 
is megszerezheti, ha öt példányra előfizetőt gyűjt és árát, 110.000 
koronát postautalványon beküldi; mert öt bármelyik évfolyamú 
Zsebatlasz megrendelése után egy bármelyik évfolyamú tisztelet* 
példányra tarthat igényt. 

Kérjük igen tisztelt Tanító Úrnb . megrendelését és maradunk 
Budapest, 1924 december hó. teljes tisztelettel 

a Magyar Néprajzi Társaság 
Emberföldrajzi Szakosztálya. 

Minden levelezést és pénzküldeményt a következő címre kérünk: 
Magyar Tudományos Társulatok Sajtóvállalata R.-T. 

Budapest, VIII, Múzeum-körút 6. szám. 
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S Z A B A D A L M A Z O T T ~ 9 » C 

ISKOLATÁBLAMÁZ 
utolérhetetlen minőségben, 

mélyfekete, teljesen fény* 
telen és tartós. 

Ezidöszerinti árak forgalmi adóva l : 
l/l b á d o g i s k o l a t á b l a m á z •/« kg, kö rü lbe lü l 4 
i skolatáblának K 1 3 0 . 0 0 0 . 1 / , bádog I s k o l a -
t á b l * m á z 3/4 kg, kö rü lbe lü l 2 iskola táblának 
K 6 7 . 0 0 0 1 db. i « k o l a t á b l a m á z - e c s e t . l apos 
K 4 0 . 0 0 0 és K 5 0 . 0 0 0 . 1 palack l egf inomabb 
híg p i ros v o n a l o z ó f e s t é k vonalhúzó-ecset te l 
K 1 0 . 0 0 0 . — Láda, p o r t ó stb. készkiadás 1 0 -

35.000 koroná ig . ~ 
Szállítok nap i á r o n : I s k o l a k r é t á t papírfogla* 
lattal, legf inomabb 1 d o b o z 72 db . S z i v a c s o t 
nagyság szerint. P a d l ó o l a j a t I. r endű , szagtalan, 
por ta lan í tó és fer tő t lení tő , 1 kg, kb. 8—10 m s 

t e r jede lemnek elég. T e n t a p o r t minden sz ínben 
V2 decil i tertói fe l jebb. 

Szállítás p fo rd . egész éven át, készpénz vagy 
u tánvé t mellett . Kívánatra nyugtabély . számla. 
Egyszerű utasítás m inden kü ldeményhez csatolva. 

G R E S C H I K G Y U L A 
B U D A P E S T , I I , S Z A L A G - U T C A 6 . S Z . 

Költse gveté 
díjtalan 

Kedvező 
fizetési 
f e l t é t e l i 

ORSZÁGH SÁNDOR 
ÉS FIA 

orgona- és harmoniumgyár 
R á k o s p a l o t a - Ú j f a l u 
E ö t v ö s utca 93. s z á m 

Budapes t mellett 
a n y u g a t i pá lyaudvar tó l a C 

kocsival a végállomásig. 

Alapíttatott 1861-ben. 
Vállil ij orgonákat, homlokzatsipokat, 
orgoM-átépítésekel (vlliüayerórs, eső-

rundszerre). nűvészl klvltslbei. 

FITTLER S Á N D O R 
orgcra-, orgonasíp- és 

harmónlumkészitő vállalata 
PESTERZSÉBET 

E r z a i b e t . u t c a 2 3 . s z á m . 

Vállalja modern új orgonák ké-
szítéséi művészi kivitelben 

Régt orgonák átalakí tását és ja-
vítását. 

Mindennemű orgonasípok speci-
ális készítését és száll í tását . 

Sziv6- és nyomórendszerű har-
mónlumok készítését és javítását . 
KNt«égter»szattel készséggel szolgálok. 

a p 111 a t ott 19iQ-ben. 

A t. tanítóságnak az alábbi rendkívüli 
mérsékelt árak: 

FOG KORON ÁT ' r a n « é f $ l 
Nagyobb 22 karátos aranyból 300.000 „ 

megrendeléseknél M í fogak finom kaucsukban 80.000 „ 
Tkedvezmény" JaTÍtások (póst. is küldhető) 80.000 „ 

F E N Y V E S I J E N Ő á l L s r t l 

VII.THÖKÖLY-ÜT 6. (A Keletipályaudv. ind. old.szemb.) 

Váradi Miklós és társa Barakovits 
m ű o r g o n a . é p i t ö k 

RákospalotaeÚjfaln 
(Budapest mellett) 

Klapka György-utca 52. 

M 

Készítünk pneumatikus és elektromos 
rendszerű orgonákat bármilyen nagy-
ságban és kivitelben. Úgyszintén mo-
dern gépezetes orgonákat .Mindennemű 
orgonasípokat és elektromos fujtató-
berendezéseket stb. Vállalunk javításo-
kat . átépítést, tisztítást, hangolást és 
orgonák jókarbantartását. Tervekkel és 
költségvetéssel készséggel szolgálunk. 

Iskolapadok, torna- és 
játékszerek, athletikai 
cikkek, bútorok gyára 

L O P O S GYULA 
BUDAPEST, III, BÉCSI-UT 85. 

T E L E F O N 1 1 3 - 4 4 . 

= Költségvetéssel és árjegyzékkel dijirentesen szolgálok. = 
„ Z A H N " - R E N D S Z E R Ű I S K O L A P A D O K . 

Az üzembe beolvadt Feiwel-féle iskola-
padgyár összes padmintáinak raktára. 
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• I 

A „Palladis" 
10 milliós irkapályázata! 

A » P a l l a d i s « k ö n y v - , papír . , í r ó s z e r k e r e s k e d e l m i r.»t. föl akarja használni a 
kiadásában megjelenő iskolai füzetek (irkák) ü r e s bor í téklapja i t 

az elemi- és középiskolai tanulók 
ismereteinek gyarapítására, 

általános műveltségük emelésére, hazafias és erkölcsi érzésük nevelésére. Ebből a célból isme* 
retterjesztó szövegekkel, rajzokkal, ábrákkal akarja ellátni az üres lapokat s hogy minél hasz* 
nosabban oldhassa meg ezt a feladatot, pályázatot h i rde t : 

gondolatokat, terveket, ötleteket kér 
a tanár- és tanító=világtól, a diákoktól, a nagyközönségtől, még pedig 

külön az elemi és külön a középiskolai füzetek 
(irkák) borítékai számára. 

A pályázat föltételei a köve tkezők : 
1. A Palladis terveket, ötleteket, gondolato-

kat vár, tehát a pályaművek fogalmazása nem 
játszik szerepet, lehet a fogalmazásuk részletes 
sebb, de lehet egészen rövid is, pár szóból álló. 

2. Pályázni lehet szöveggel vagy rajzzal 
(ábrával). 

3. A szövegek vagy rajzok (ábrák) az általán 
nos műveltség és az ismeretek gyarapítását, a 
hazafias és erkölcsi érzés nevelését szolgálják. 

4. Felekezeti vonatkozású tervek nem jutal* 
mazhatók. 

5. A pályázatban részt vehet, akinek van 
életrevaló gondolata. A füzetek a rendes (nor* 

mái) nagyságúak, az elemi iskolaiak nagysága 
16"5X20'5 cm, a középiskolaiak nagysága 
16-5X205 és 19-5X24-2, a hangjegy*, szépírás* 
és rajzfüzeté körülbelül 24X19, a jegyzeté 
12X19 5 és a szótáré 9 5X25 cm. 

6. A pályázatok névtelenül, jeligés levélké* 
vei kü ldendők a Pa l ladis c í m é r e ( V , H o n : 
véd-utca 1 0 . ) és a boríték alsó bal sarkán 
kiírandó, hogy elemi pályázat, vagy közép* 
iskolai pályázat*e ? 

7. Határ idő: 1924 december 15. 
8. A pályadíjak összege mindkét pályázatnál 

f i t - ő f m i l l i ó k o r o n a 
s ezek egyenként 9—9 jutalomra oszianak, még pedig: 

egy-egy . . 1,600.000 két-két . . . 600.000 
egy-egy . . 800.000 öt-öt 400.000 

9. A pályázatok fölött két bizottság dön t , mindkettő e lnöke Császár Elemér dr., egy. ny. r. t. 
az elemi bizottság tagjai: a középiskolai bizottság tagjai : 

Harmat Ferenc, igazgató Rákos István, igazgató cfr. Erödi Kálmán, igazg. Mikola Sándor, tanár 
dr. Ozorai Frigyes, főig. Szabó Kálmán, t an í tó Kisparti János, tanár Sajó Sándor, igazgató 

10. A j u t a l o m o d a í t é l é s e 1925 j a n u á r v é g é n t ö r t é n i k . Az eredményt a Palladis feb= 
ruár elején közzéteszi mindazokban a lapokban, amelyekben e hirdetés megjelenik. A ju ta lmak 
február 10*tői k e z d v e v e h e t ő k fel a P a l l a d i s pénztáránál . 

11. A pályadíjat n y e r t g o n d o l a t o k , t e r v e k , ö t l e t ek k i z á r ó l a g o s tu la jdonjoga a 
P a l l a d i s t illeti s a társaság köteles azokat két éven belül megvalósítani. Ha ezen idő alatt nem 
valósítaná meg, a tu la jdonjog visszaszáll a pályázóra. A társaság fönntart ja magának azt a jogot, 
hogy a jutalmazott pályaműveken a kivitel alkalmával változtatásokat eszközöl jön. 

12. A Palladisnak jogában áll a ju ta lmat nem nyert pályaművek tu la jdonjogát egyenként 
2 0 0 . 0 0 0 k o r o n á é r t megváltani. Az így megszerzett pályaművekre is áll a 11. p o n t rendelkezése. 

Magyar Tudományos Társu la tok Saj tóvál la lata Rt. Budapes t , Múzeum-körű t 6. — Igazga tó : S z a b ó T. István, 
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Néptanítók Lapja 
Szerkeszti és kiadja a magyar királyi vallás* és közoktatásügyi minisztérium. 

SZERKESZTŐSÉG : M. kir . val l . - és közokt . minisz t . 
B u d a p e s t V, Bá tho ry -u t ca 12. 11.15.— Te l . : 68-18. 

Megkaphat ja minden elemi népiskola, taní tó- es kisdedóvoképzóintézei , 
nemkülönben valamennyi egyházi főhatóság, tantelügyelőség és tanfel-
ügyelői kirendeltség. A lap megküldése iránti kerelmek az elemi népiskola 
fennállását igazoló s az illetékes tanfelügyelő által láttamozott községi 
eiőljárósáei bizonyítvánnyal együtt a Néptaní tók Lapja szerkesztőségé-
hez (Budapest V, Szalay-utca UM4 II. 47-5''.) küldendők. A helység 
(a megVH niegieírtlpseveh és az utolsó posta világosan ki í randó 

KIADÓHIVATAL: M. T u d . Társ . S a j t ó vá l l a l a t a Rt. 
B u d a p e s t VIII, Múzeum-körú t 6. — T e U : J . 72-06. 

E l ő f i z e t é s i a r : Negyedévre 12.UUU K. — Egyes s z á m ára minden 
megkezdett iv után 90U K. Negyedévnél több időre előfizetést nem 
fogadunk el. — Az e l ő f i z e t é s i d i j a k a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő i t . 
H i r d e t é s e k á r s z a b á s a : . P á l y á z a t i apróhi rde tések : Hivatalos 6U0 K. 
magán 9UU K szavankint. Üzleti hirdetések dí jszabás szer in t . — A h i r -
d e t é s i d i j a k a k i a d ó h i v a t a l n a k e l ő r e f i z e t e n d ő k é s a h i r d e t é s e k 
szőveg:e i s o d a k ü l d e n d ő . — K é z i r a t o k a t n e m a d u n k vt-.'-za. 

T A R T A L O M : Körösi Henrik: Karácsony. — Bárány Gerö dr.: Gondola tok a világ egyik l egszebb t á j á -
ról. — Benisch Arthur dr.: E lemi népokta t^gar i ; ,ku l tú rpol i t ika i problémái. — Frank Antal dr. : A nemzet -
nevelő efcjyWiméyil. " ' LUX (jyhla : A helyesírás tanSasa?*^'«^>wW'<'"J<>J«<>fA müncheni pedagóg ia i kon-
gresszus. — Hübner József : A t anya ku l tú r á j áé r t . — Hanvai Sándor : A szegénygyámoli tásról . — Várkonyi 
Sándor dr.: Iskola négyezer év előtt . — A hazai tanügyi lapokból. — A külföldi tanügyi lapokból: 
N e \ e ! é s és a kr imináls ta t i sz t ika . — A módszeres foga lmazás tan í tás az elemi iskolában. — Szórakoz ta tó 
szellemi fogla lkozta tások . — Hírek : Az iskolakönyv-kérdés rendezése. — A protes táns t á b o r i püspök 
be ik ta tása . — Antal Géza püspök beiktatása . — T ö b b millió a ranykorona fa lus i iskolák fö lép í tésére . — 

Egyesületi élet. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Hirdetések. 

K A R Á C S O N Y . 
í r t a : KÖRÖSI HENRIK 

A legszentebb béke és a megvéltó szeretet ünnepe ismét felénk nyújtja védő karjait. Betel-
jesült az idő, mint a próféta jövendölte, vetve immár a betlehemi jászol, hol a kisded pihenni fog. 
És leszáll a szent éj, kigyúlnak a karácsonyfák sokszínű gyertyái, hogy szelíd fényükkel beragyogják 
a csöndes tűzhelyeket. Megnyílnak az ég kárpitjai és a boldogok ajkén felszárnyal az ének: 
„Dicsőség a mennyekben Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek!" 

És mint egykor a napkeleti királyok : népek, országok és nemzetek figyelnek fel az üdvös-
séges hangokra, kulató szemmel kísérik a ragyogó csillagot, mely elvezeti őket az isteni kisded 
bölcsőjéhez, a béke, a szeretet, a megértés egyszerű hajlékéhoz. 

Nem hívságos a boldogság tanyája. Nincsenek benne dölyfös oszlopok; káprázatos fényű 
termekel, gazdag bútorzatot hiába keresünk ott, hol a szeretet és béke lakozik. Az a bölcső, melyben 
a Megváltó szunnyadott, nem fényes palotában ringott, hanem a betlehemi jászol mellett. És a föld 
hatalmasai mégis fölkeresték, mert lelkük sóvárgott a szeretet után és áhította az igazság tündöklő 
fényét, mely az egyszerű hajlékból kisugárzott. 

Mily vigasztaló kép a szenvedőknek, kik a küzdelmes élet kemény igája alatt nyögnek és 
jajszó nélkül roskadoznak % kegyetlen sors ökölcsapásai alatt. Akiktől a szomorú végzet elvett 
mindent, amit elveheteit, a jólétet és a boldogság derűjét. Akik idegen asztalok morzsáival oltják 
éhüket és díszes öltönyök helyett koldus-mezzel takarják csupasz tagjaikat. Mily vigasztaló kép a 
szenvedőknek az Istenember bölcsőjének fényezetlen fája, mely előtt királyok homlokai hajolnak meg. 

Közéig a szent éj s repeső szívvel várjuk a béke angyalát. 
A várakozás óráiban pedig vessünk számot önmagunkkal. Lebbentsük fel a fátylat, mely a 

hétköznapokat takarja és nézzük meg a képet, mely szemünk elé tárul. Bizony eléggé szomorú ez 
a kép. Tülekedés, önzés, haszonkeresés a jelszó és az indulatok szennyes árja mossa csonka 
határainkat. A felzaklatott lelkek még nem találtak nyugvópontra, olyanok vagyunk, mint a fel-
zavart hangyaboly, mely egymás hegyén-hátán szalad szer'.eszét. A magyar ég derűs kékjét még 
nehezen oszló fellegek takarják, de erős a hitünk, hogy már nem sokáig. Hányódó hajónk kormánya 
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vaskezekben-van s világítótornyunk: a magyar kultúra nem szűnő fénnyel mutatja az utat, 
mely a zöldelő partok felé vezet. 

Minden törekvésünknek o d a kel l irányulnia tehát, hogy kul lúrénk tűzét tápláljuk. A r o m o k b ó l 
c s a k a z alkotó m u n k a építhet. N e k ü n k építenünk kell, tehát l á s s u n k do lgos k é z z e l a m u n k á h o z . 
És mert a nemzetépítő munka alapja az iskola, épí tsük ki a m a g y a r iskolát úgy , hogy e z az a l a p 
megbírja azokat a terheket, a m e l y e k e t hordoznia kel l . 

A tervek i m m á r gyors e g y m á s u t á n b a n k é s z ü l n e k . Kultuszminiszterünk fáradhatatlanul és bölcs 
előrelátással munkálkodik azon, hogy a magyar kultúrának minél impozánsabb csarnokot emeljen. 
A tanyai iskolák kiépíté ének programmja, a modern alapokra fektetelt középiskola és a tanárképzés 
reformja, ékesen szóló bizonyságai a magyar géniusz teremtő erejének. 

D e a n e m e s e n elgondolt tervek csak úgy v á l n a k é lő v a l ó s á g g á , ha a k o n c e p c i ó v á z á r a húst 
é s vért rakunk, h a a gondolatnak testet adunk. Ez a munka már a z iskola mestereire, a gyakorlat i 
p e d a g ó i u s i k r a vár, akiknek fe ladata tehát, s z e l l e m i l e g és testileg erős, jól é s a l a p o s a n képze't ifjú-
ságot nevelni. O l y a n ifjúságot, m e l y gazd-ig l e g y e n az ősök erénye iben , a z o k hibái nélkül, m e l y 
b ü s z k e öntudít lbl , l o b o g ó l e l k e s e d é s s e l tekintsen nagyjaira é s i smerje a célt, a m e l y felé tántorítha-
tatlanul haladnia kel l . 

Ha a l an í ló -munka ily eredményeke t tud m a j d felmutatni, h a a magyar kultúra életerős fája 
ily gyümölcsöket terem, az lesz a mi igazi k a r á c s o n y i a j á n d é k u n k , amelyet a d d i g is, míg eljő. 
törhetellen hittel, s o h a nem s z ű n ő reménnyel s z i v r e p e s v e várunk. 

Boldog m a g y a r karácsony, jöjjön el a te o r s z á g o d ! 

Gondolatok a világ egyik 
legszebb tájáról. 

í r t a : Bárány Gerő. 

A természet gyönyörű panorámája, az emberiség nagy 
múltjának még most is grandiózus em'ékei, az emberi 
szellemnek, különösen a művészetnek halhatatlan a'kotá-
sai állandó vágyakozást keltenek az idegenekben Itália 
iránt; ellenállhatatlanul vonzanak bennünket Itália föld-
jére, ahol mosolyog a természet, eleven a mult s a 
művészet versenyre kél a természettel. 

Sötétlő égbetörő ciprusok, nyugodt pálmafák és sze-
met s lelket gyönyörködtető narancsligetek; derűs, gond-
talannak látszó emberek, akik örvendenek a létnek s ör-
vendezve úgy tűnnek fel, mintha csakis a ma örömeinek 
élnének; hatalmas ókori alkotások romjai, amelyek az 
öröké'etű római erényeket idézik fel emlékezetünkben, 
azokat a római erényeket, amelyek egyszersmind az emberi 
nagyság erényei is, s amelyek annakidején megremegtették 
a világot és vasfegyelemmel nevelték az emberiséget; — az 
emberi szellemnek, különösen a művészetnek örök alko-
tásai, amelyek mintha kézenfekvő nyilvánvalóvá tennék 
az élet és a mindenség célját, a mindenségét, amely mint 
kozmosz maga is a legnagyobb műremeknek tekinthető 
és mint ilyen nemcsak esztétikailag igazolja a mindenség 
létét, úgy mint például Nietzsche gondolja, hanem talán 
mélyebb értelemben is, majdnem azt mondhatni: etikai 
értelemben is, úgy valahogyan, amint ezt a sztoikusok 
tettek, akik az emberi életet tekintve a pesszimizmus, de 
a kozmoszt, — ezt a legnagyobb műremeket szem'élve, — 
az optimizmus felé hajoltak —, mindezek és még sok 
minden egyéb, a természetnek és a szellemnek szívet s 
lelket gyönyörködtető leírhatatlan harmóniájában, nem 
mint meg'epetések, hanem mint régi jó ismerősök fogad-
nak i t t bennünket. 

Taorminában, a világ egyik legszebb táján, a görög 

színház romjain, a ködbe burkolt E tná t és a jóniai ten-
gert nézve és látva mint tükröződik a végtelen ég a 
végtelennek látszó tengerben, elmerengtem a természet 
fenséges szépségén, az emberi nagyság örökkön-örökké 
élő múltján s a szellem halhatatlan alkotásain; — gon-
dol ta im gyújtópontjába csakhamar a szerencsétlen ha-
landó ember került, aki minden nyomorúságán és gyarló-
ságain keresztül is valójában mindenkor a végtelen Isten-
hez vágyódik, — és csak ő benne tud megnyugodni. 

Elmerengek s merengésemben magam előtt látom az 
embereket, mindenféle rendű és rangú embereket; — a 
kis és kicsinyes embereket is, akik egészen a földhöz 
tapadnak, akikről megint elismétlem, hogy sem nem jók, 
sem nem gonoszak, csak éppen közönségesek, — de látom 
ezek mellett a talán nem minden alap nélkül megbántot-
tak mellett az emberiség igazi előkelőségeit, akikben való-
ban Isten lelke él: a Szépnek, Jónak s Igaznak szerelme-
seit, akik bizony-bizony nem a sa já t maguk dolgaiért él-
nek küzködnek, törekszenek s rendszerint igen sokat szen-
vednek is az életben, mert hiszen ők küldőjüknek inten-
cióit, az örök Istennek céljait valósítják meg a földön. 

Nézem és vizsgálgatom a most élő embereket. Vala-
mennyien a maguk dolgai után látnak, s a kívü'ről szem-
lélőknek bizonyára úgjf tetszhetik, hogy az emberek cse-
lekedete, az emberek viselkedése és élete semmiféle tekin-
tettel sincs semmire sem és semmi összefüggésben sincs 
egymással. Ha megkérdeznők ezeket a komolyan foglal-
kozó, avagy léhán csacsogó embereket, hogy hát mit is 
tesznek voltaképen akkor, amikor tudatosan akarnak és 
cse'ekesznek, minő kis célokat akarnak elérni mindennapi 
cselekedeteikkel s minő nagy célok szolgálatába állítják 
egész életüket s minden törekvésüket, egészen bizonyosra 
vehetjük, hogy kérdezősködésünkre olyan feleletet kap-
nánk, amely felelet csak megerősítne bennünket abban a 
nézetben, hogy mindnyájan csak a maguk dolga után jár 
nak s mit sem törődnek senkivel sem. 

I A kereskedő üzleti ügyeit bonyolítja le, az iparos a meg-
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rende!éseknek tesz eleget, a földmívelő a földet' míveli, 
az orvos betegeket gyógyít, az ügyvéd mások ügyeiben 
jár el, a bíró bíráskodik, a tanár ismereteket közöl, a 
gyári munkás a gyárban reáháramló munkát lá t ja el, a 
hivatalnok hivatali kötelességének tesz eleget stb. stb. 
és pedig valamennyien azért — és csak azért, — így 
lá t ja ezt a felületes szemlélő s ezt vallanák ma-
guk a megkérdezettek is, ha őszinte feleletet 
akarnának adni kérdésünkre, — hogy biztosítsák 
a maguk és hozzátartozóiknak életét. Azt a kérdésünket 
pedig: hogy minő nagy célekat szo'gál egész tudatos 
életük és minden törekv éseik, a legtöbb megkérdezett ember 
meg sem értené, mert ilyen cél egyálta'ában nem ju t 
tudatába. A feluetes szemlélő tehát valóban joggal az t 
hihetné, hogy ezek a különböző foglalkozást üző emberek 
mit sem törődnek egymással, mindenki csak a maga érde-
két nézi s minden idegen és magasabb érdek vég'egesen 
idegen marad számukra. Hogy azonban ez csak amolyan 
egészen a felü'eten lévő csalóka látszat , az hamarosan 
minden mélyebb vizsgálódás nélkül is nyilvánvalóvá válik, 
ha tekintetbe vesszük azt a közkeletű igazságot, hogy 
minden emberi cselekvés és még inkább minden emberi 
foglalkozás nemcsak más emberek létét feltételezi, hanem 
egyszersmind más emberek érdekeinek szolgálatába kell 
szegődnie minden bármennyire hasznot haj tó s bár csu-
pán az egyéni önös lét biztosítását célzó cselekvésnek és 
foglalkozásnak is. 

Hogy ez az igazság, azt mindnyájan hamarosan meg-
értjük, mihelyt meggondoljuk azt, hogy minden ember 
reászorul az emberekre s minden hasznot hajtó, de még 
az egyéni passzióból s ked\telésből űzöt t fog'alkozások 
is reászorulnak az emberekre és az emberek tevékenységére. 
Ha meg így áll a dolog, akkor egészen bizonyos az, hogy 
minden emberi cselekvés és fog 'akozás összefügg valami 
módon a többi emberi cselekedetekkel és fog'a'kozásokkal 
6 a többi emberek érdekeivel s mindezeket feltételezi is. 
Úgyhogy hamarosan megértjük, mihe'yt csak kissé gon-
dolkozunk, avagy csak kissé mélyebben tekintünk bele az 
emberi é'etbe, azt az igazságot hogy minden emberi é'et 
és minden emberi cselekvés egymásra igen nagy ha tás t 
gyakorló egészen szoros kapcsolatban van egymással. 

Egyébként az sem kérdéses, hogy voltaképen egészen 
magában élő és egészen magának élő ember nincs és nem 
is lehetséges ezen a világon. Minden emberben, bármennyire 
lássék is egoistának s bármennyire lenne is tényleg egoista, 
van altruista vonás is. A merő egoizmus csak amolyan, 
a légüres tér részére megfogalmazott absztrakció, mint 
akár a merő altruizmus. 

A közönséges gondolkozás hamarosan és könnyűszerrel 
megbarátkozik azzal a gondolattal, hogy valóságosan 
csupán az egyes ember bír igazi léttel, az összeség pedig 
— bárminek nevezzük is azt — nem egyéb amolyan ab-
sztrakt, tehát csak elképzelt létnél, — pedig hát minden-
nek majdnem éppen az ellentéte igaz. Az egészen magá-
ban álló individium, az az ember, aki magának és magáért 
él, nyilvánvalóan csakis elképzelt létezőség, amely fan-
tazmának a valóság világában mi sem felel meg. Az egyén 
leihelye az összeség. 

A látszat az, hogy általában önzésből, és pedig merő 
önzésből cselekszenek és törtetnek előre az emberek, de 
ez csak látszat, amit az is bizonyít, hogy nagy össze-
függés, egymásnak feltételezése és kölcsönös egymásra 
hatás van á'talában az egyes emberek é'ete között s 
ilyen nagy összefüggés van az emberi érdekek között is, 
sőt továbbmenve azt is láthatjuk, ha csak éppen ki-
nyitjuk szemünket, hogy ilyen nagy összefüggés van nem-
csak az egyes egyének, hanem az egyes nemzetek között 

is. Sőt egészen bizonyos az, hogy még ennél is tovább 
mehetünk, mert egészen bizonyos az is, hogy ilyen össze-
függés van az egymásrakövetkező generációk között is. 

Mit je'ent mindez? Azt jelenti, hogy az emberi élet 
tér- és időbeli metszőipontjában van minden e pillanatban 
élő ember, mert minden egyes ember bele van ékelve az 
emberiség históriai életébe, melynek hatásai a ' a t t áll és 
amelynek hatásai alatt fejti ki működését. De ez egyúttal 
azt is jelenti, hogy minden egyes ember abban az aktuali-
tást jelentő médiumban cse'ekszik és fejt ki működést, 
amit az emberi é'etnek nevezünk, ami, mint tudjuk, meg-
teremtője és fenntartója is a kultúrának. Fe'tételezhetjük 
azt is, hogy — minden látszat ellenére is — az egyes kicsi-
nyesen önzőknek ta r to t t egyének is voltaképen azt a célt 
szogá'ják — ta 'án nem is egészen önző módon —, amit 
az emberiség históriai é'ete szo'gál. Talán egészen alan-
tasan járó egyéni szükségérzetből és önzésből indul ki 
minden emberi cseleklés, de — Wundt terminológiáját 
használva — a cé'ok heterogóniája következtében az em-
beri cselekedet célja mihamar az örökértékűeknek tartott 
szép, jó és igaz ideálok által irányított kultúra lesz, 
amely az örökkévalóság útjain az egyéni életet és törek-
véseket az emberiség históriai életén keresztül az istenség 
felé vezeti. 

Ha a természetre s az ember vi1 ágára egy felületes pil-
lantást vetünk, úgy azt az ál l í tást is megkockáztathatjuk, 
hogy az emberi élet mintegy betetőzi a természetet. Sőt 
az emberi é'etnek tartós szemlélete majdnem arra a fel-
tevésre is feljogosít bennünket hogy az egész természet 
rendeltetését abban lássuk, hogy — magasabb cél érde-
kében — szo lgá l t á r a és rendelkezésére álljon az ember-
nek, akinek viszont az a fe 'adata, hogy létesítse, fenn-
tartsa és 'gyarapítsa a kulturát. Taorminában a természet 
fenséges panorámáját betetőzi az emberi alkotás remeke, 
a görög színház, amely még romjaiban is magasztalja 
alkotóját. — Ez a felfogás úgy képze'i, hogy minden dol-
goknak értelme és cé'ja, voltaképen tehát minden do'gok-
nak a legkomolyabb megfejtése maga az ember s az emberi 
é'et, amely a maga legmagasztosabb erőkifejtésében pro-
duká'ja az emberi kultúrát, ami tehát amolyan, talán 
éppen értékesebb felü'építmény lenne a természeten, ami 
szemmelláthatóan nyilvánvalóvá tenné nemcsak az ember-
nek, hanem az egész látható mindenségnek cé1 já t és értel-
mét is. Eszerint tehát a kultúrát magát olyasminek tekin-
tenők, ami magának az embernek rejtélyét is mego'dja, 
hiszen a kul túráról azt hisszük, hogy az olyasva'ami, 
amit az embernek minden erőivel szolgálnia kell, je'ent-
vén emellett a felfogás mellett éppen a kultúra, az emberi 
élet és az egész mindenség célját és értelmét. Más sza-
vakkal ez azt jelenti, hogy a természet azért van s azért 
fejlődik embernek megszámlálhatatlan sok évezredeken 
keresztül odáig ameddig mind mostanig fejlődött, hogy 
produká'ja az embert, — s a mának embere már-már 
mintha büszkén azt mondhatná magáról, hogy az egész 
természet eddigi élete, de még az emberiségnek mostanig 
terjedő élete is csak arra való volt, hogy bennünket s a 
mi életünket létrehozza, illetőleg lőhet övé tegye??!! Ez 
azonban ta 'án még sem lesz így. Még akkor sem, ha mi, 
a je'énkor emberei azért vagyunk is ezen a világon, hogy 
minden erőinkkel a kultúrának szolgá'junk, hogy tehát a 
kultúrjavakat megőrizzük, azokat a lehetőség szerint gya-
rapítsuk, s ezeket a gyarapított kultúrjavakat átszár-
maztassuk a mi utánunk következő további emberi gene-
rációkra. A kultúra, úgy látszik, az a sza'maszál, amely-
ben az ember az é'et tengerén, ame'yben okvet'enül alá 
kell merülnie a halálba, szilárdan megkapaszkodik, hogy 
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lényének legbensőbb parancsát, minden tudatos lét ős-
vágyát kövesse, hogy legyőzze a halált, — és hogy már 
i t t a földön biztosítsa magának a halhatalanságot. Ugyanis 
az emberek azt hiszik, hogy van földi halhatatlanság. 
Csodálatosan hangzik, de azért mégis úgy van, ha a 
sürgő-forgó, nem ritkán éppen okvetetlenkedő embereket 
nézzük, akkor ezeket úgy is tekinthetjük, mint akik a 
halhatatlanságukon is dolgoznak. Nem sikerül mindenkinek 
el is érni a földi halhatatlanságot, de úgy is tekinthetjük 
az embereket, mint akik azonban tényleg törekszenek erre 
a halhatatlanságra s a legkiválóbbak el is érik azt. E'.érik 
a halhatatlanságot abban az értelemben, hogy alkotásaik 
és hírnevük tú'éli ezeket a halhatatlan halandókat. 

Itáliának véráztatta földje, amely előbb karddal, majd 
a kereszttel hódította meg a világot (amint Gazzoletti 
Róma földjéről mondja: „il classico terren romano, 

Che il brando prima, la croee poi 
Sul mondo stese sogetto a noi") különösen alkalmas 

arra, hogy bennünk az emberiség históriai összefüggését 
szemléltető elmélkedéseket ébresszen. I t t a história bele-
olvad a jelenlegi életbe, a mult még most is szemlélhető. 
A régi Nagy-Görögország különösen tele van görög és 
római em'ékekkel, a rómaiak nagy múl t ja tovább él még 
ma is Itáliában: egész Itália jelene önérzetes folytatása 
múltjának, amelynek emlékei mintegy beleolvadnak a 
jelen valóságába. 

Ruskin mondja Velencéről: „még előttünk áll hanyat-
lása végső szakában, mint kísértet a tenger homokján; 
oly gyenge oly mozdulatlan, úgy kifosztva mindenből, 
csak szépségéből nem — hogy — amint bágyadt visszfényét 
nézzük a lagúnák tükrében, szinte kételkedünk: melyik 
a Város, melyik az Árny?" (Geőcze Sarolta fordítása.) 
Ilyesmi mondható egész Itália múltjáról és jelenéről: a 
szemlélőnek az a benyomása, mintha i t t a mult ténylege-
sen beleolvadna a jelen valóságába úgyannyira, hogy alig 
különböztethetni meg a jelen valóságát a mult árnyától. 
I t t a sok műalkotás láttán valóban azt is elhiszi az 
ember, hogy igen 6okan törekedtek a halhatatlanságra 
és sokan el is érték azt . 

Kétségtelen, hogy az emberiség jelenlegi élete egységet 
alkot a jelenben, de bizonyos az is, hogy egységet alkot 
a múlttal is. Mi valamennyien ahhoz az emberiséghez tar-
tozunk, a mi életünk annak az emberiségnek alkotó része, 
amely nemrégen önmaga marcangolásával, — klasszikusan 
kifejezve „bella matribus detestata" által, — végigküz-
dötte ugyan a véres világháborút, de a mi életünk egy-
szersmind folytatása annak a földön eddig lejátszódott 
emberi életnek, amelynek klasszikus földje ugyan Itália, 
de amely mindnyájunk múltjával és jelenével is kapcso-
latos. 

A történeti emberiség életében vagyunk valamennyien s 
ezt az életet is éljük valamennyien. Az emberiség törté-
neti életét semmiesetre sem tekinthetjük csupán az egyes 
egyéni önös életek sommázatának. Egy régi hasonlat fel-
használásával mondhatjuk: egyes egyéni önös cselekedetek 
és életek sommázatából oly kevéssé konstruálható meg az 
emberiség históriai élete, mint amily kevéssé lehetséges 
pontokból vonalakat, síkokat, vagy éppen testeket össze-
rakni. Ellenkezőleg a nemzetek s az emberiség életének 
szemlélete csak megerősít bennünket abban hogy az az 
erő, az a kényszerűség, amely cselekvésre készti az embe-
reket, csak látszólag áll önös érdekek szolgálatában, való-
jában pedig a nemzeteknek s az emberiségnek, talán éppen 
a mltidenségnek, sőt éppen magának az Istennek célját 
szolgálja. 

Ha az emberiség életéről beszélünk, azt kell monda-

nunk, hogy az semmivel sem kevésbbé titokzatos, mint 
magának a mindenségnek élete. S amint a végtelen min-
d(ínségben levő megszámlálhatatlan égitestekről nem hisz-
szük el, hogy azok függetlenek volnának a többi égitestek-
től, úgy egyik népről sem hihetjük — természetesen még 
kevésbbé hihetnők ezt valamely egyes emberről —, hogy 
az az egész emberiség életétől teljesen s minden vonatko-
zásában kiszakíthatná magát. Ellenkezőleg azt hisszük, 
hogy minden népnek s természetesen minden egyes ember-
nek élete is hozzátartozik ahhoz a folyamathoz, amit az 
emberiség históriai életének nevezünk. 

Ha meg így áll a dolog, akkor sem a mult, sem ide-
gen népek nem idegenek nekünk. Akkor igenis ot thonos 
nak kell éreznünk magunkat az emberiség életében és his-
tóriájában. Benne vagyunk, benne élünk, általa vagyunk, 
általa élünk. 

De nemcsak ennyi igaz, hanem ennél még sokkal több 
is. A mindenség é'etében sem szabad idegennek éreznünk 
magunkat. Ta 'án betetőzzük a természetet t a ' án nem; 
lehetséges, hogy ilyen előkelő szerepet játszunk, de az is 
lehetséges, hogy túlozzuk szerepünket s jelentőségünket. 
Lehetséges, hogy az emberi létnek az a célja, hogy kul-
túrát produkáljon s azt gyarapítsa — s az is lehetséges, 
hogy ezt a magas és magasztos feladatot a természet 
az ember nélkül nem tudja megvalósítani s épp azért az 
emberben s az ember ál tal : annak alkotásaiban éppen 
végső célját éri el a természet; — viszont az is lehetséges, 
hogy mindez csak káprázat, tévedés, aminek igazságához 
szó fér, — de bármint álljon is a dolog, az bizonyos, 
hogy lehetetlen az embert olyasminek tekintenünk, ami 
teljesen különböznék a mindenségtől s azzal semmi kap 
csolatba sem lenne hozható. Benne vagyunk, benne élünk, 
álta'a vagyunk, általa élünk. 

A vrágmindenségnek, — ez egészen bizonyos — alkotó, 
és pedig előkelő alkotó része vagyunk. Az égitestek, a 
csillagos ég, a napfelkelte s a naplenvugta, a tenger hábor-
gása s végtelensége, amely végtelenségen látszik nyugodni 
maga a végtelen ég is — aztán a régmúlt idők alko-
tásai, amelyek mintegy kezességet vállalnak a halhatat-
lanságról — mind lehetnek szép, fenséges, felemelő dol-
gok, de nem szabad arról sem megfe'edkeznünk, — hogy 
mi magunk, egyébként bármily közönséges és köznapi 
lények legyünk is, ezekhez a természet legfenségesebb dol-
gaihoz hasonlítva is, előkelő helyet foglalunk el a min-
denségben. Mi látjuk a természetet; mi élvezzük annak 
szépségét, mi tudunk arról, hogy mi mindezt lá t juk, mi 
tudatos tükre vagyunk a mindenségnek. De tudatos tükre 
vagyunk az emberiség egész múltjának is. Ezenkívül mi 
bennünk is nagy élet, harc és háború folyik; érzünk, vágyó-
dunk, gondolkozunk, akarunk, cselekszünk; — lé-
nyünk legigazibb valójában cselekvésre lévén te-
remtve, előbb ösztönösen, majd mindinkább az 
ész uralma alat t cselekszünk s általában kiéljük 
magunkat. Biztosítjuk a megélhetésünket. Mint egyé-
nek és egyéniségek érvényesülni akarunk. Mint fajunk 
fenntartóinak, lényünk teljes kifejléséhez tartozik a leg-
nemesebb értelemben vett — s nem minden jog nélkül 
éginek nevezett szerelmünk, ami megnemesíti a természet-
ből egyébként is jól ismert hatalmas, mindent legyőző ösz-
tönt. Ez a szerelem létesíti a legpoétikusabb poézist, amely 
mintegy aranyszálakkal átszövi, összefűzi és bearanyozza 
az egész mindenséget és magának foglal le mindeneket, 
ami csak szép és fenséges van és elképzelhető ezen a 
világon. Ezenkívül létesítjük az összes művészeteket s 
a tudományokat, a filozófiát és mindenekfelett az erkölcsi 
életet, amelyről Kant óta biztonsággal tudjuk, hogy a 
világ összes dolgai közül kiemel és minden dolgok fölé 
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helyez bennünket — és mindezt olyképen tesszük, mintha 
az egész mindenség mibennünk ébredne tuda t r a és ön-
tudatra. 

Talán így is van. Talán tényleg mibennünk ébred ön-
tudatra a mindenség. Ha igaz ez, akkor a mindenséggel 
s annak összes dolgaival szembenállva önérzetesen fenn-
költnek kell éreznünk magunkat, mert mi vagyunk a lát-
ható világ legelőkelőbb része, az élő testben működő szel-
lem, aminél fenségesebbet a l á tha tó vi'ág, 6emmi mester-
ség és semmi tudomány nem tud alkotni. 

Ha tehát a világ legszebb t á j á t mutat ják is nekünk, 
ne feledkezzünk meg arról, hogy minden tájnál előkelőbbek 
vagyunk mi, akik látjuk ezt a tájat s akik gyönyörködni 
tudunk a táj szépségében. S minden nagy emberi alkotás 
lá t tán is meg kell gondolnunk, hogy mi is abból 
a szellemből való szellem vagyunk, akinek nagy alkotásai 
halhatat lanokká teszik az emberi nem kiváltságosait. 

Az a szellem lakozik mibennünk is, amely huszonnégy 
görög betű kombinációjával az Iliast és az Odysseiát léte-
sítette, az a szellem lakozik mibennünk emberekben, amely 
az emberi gondolkozás messze múltjában Pla tónnak az 
istenségig fellángoló filozófiáját megalkotta, az a szellem 
lakozik mibennünk emberekben valamennyiünkben, amely 
a szobrászat primitív eszközeivel Mózes hatalmas szobrát 
létrehozta. Mi emberek mindnyájan a mindenséghez tar to-
zunk, sőt mint az egész emberi élet részesei, részesülünk 
az emberiség nagy feladataiban, dolgozunk a kul túra érde-
kében, amely, úgy látszik, felfedi az egész emberi életet, 
ta 'án éppen az egész mindenségnek célját. Egyéni törek-
véseink, amelyek első pillanatban kicsinyeseknek tűnnek 
fel, jobban szemügyre véve azokat , nemcsak a valahogyan í 
való megélhetést biztosítják részünkre de segítenek ben- < 
nünket nagy célunk e1 érésében is: abban a legfőbb törek- j 
vésünkben, amiért valóban érdemes vállalni az élet min-
den szenvedését, sőt a ha 'á l t is, hogy leküzdjük a halált 
8 az emberi szellem alkotásaival biztosítsuk az örökké-
valóságot. 

De vájjon nem hamis beszéd e ez? 
Há t halhata t lan Platón, Homeros, Shakespeare? Ha a 

hírnév fennmaradása halhatatlanság, akkor igen is hal-
hatatlanok. Pedig Platónnak eredeti nevét is csak kevesen 
tudják még a művelt emberek közül is, Homeros és 
Shakespeare kilétéről pedig nem szűnik meg a végtelen 
Titatkozás. 

Mint egyének meghaltak, alkotásaik fennmaradtak. Ez 
igaz, de ez nem az egyéni halhatat lanság. Ez csak meg-
tévesztő játék a szavakkal. E földön meg kell halni. Ügy 
mint Horatius oly megrendítően 6zépen mondja: 

„Hát el kell egyszer hagyni házad, 
Dús földed, drága hitvesed, 
S fáid közül csupán a gyásznak 
Bús cyprus-ága megy veled." 

nxtán másut t : 

„Ha meghaltál s Minős fejedre 
Kimondta az Ítéletet, 
Neved, erényid, szellemed se 
Adhat ják vissza életed." 

( I f j . Szász Béla fordítása.) 

Ha meg így igaz ez, ahogyan tudjuk hogy igaz, akkor 
tudatunk, amely az egész lá tható világnak oly nagy fényt 
kölcsönzött, fájdalmunk s bánatunk legfőbb forrásává lesz. 
Mert a halálnak biztos tudatával élvén le é'etünket, egész 
életünket amolyan haláltáncnak kell tartanunk, amely 

minden törekvésünk semmis voltát tün te t i fel s amely 
már-már mindeneket kész hiábavalóságnak feltüntetni. 

Az elkerülhetetlen halállal szemben miben találhatnánk 
vigaszt? Talán a természet utólérhetetlen fenséges szép-
ségében? Avagy az emberi élet nagy és nemes örömeiben, 
amelyek között az alkotási vágyat s a megismerést igen 
előkelő hely illeti meg? Vagy talán gyermekeinkben s az 
emberi szellem maradandó alkotásaiban? De hiszen a meg-
válás mindezektől C6ak még fájdalmasabbá teszi a halált. 

Ezen a ponton jön segítségül a hit, amely a sötétség-
ből felemeli az embert a világosságba s az emberi létre 
fényt és meleget áraszt, mint a nap, mely éltet ad és fenn 
is t a r t j a azt. Az örökkévalóság út ján haladunk az isten-
ség felé. 

Taorminában, a világ egyik legszebb táján, a görög 
színház romjain, a jóniai tengert s a ködbe burkolt E tná t 
nézve, elmerengtem az emberi életen s az életről át-
siklottak gondolataim a halálra, ahol azonban nem aka-
runk, mert nem merünk megállapodni. 

Elemi népoktatásunk 
kultúrpolitikai problémái. 

I r ta : Beniseh Arthur dr. 

Az elveszített háború és az ország megcsonkítása 
után a kormányzat és a közélet minden terén elkerül-
hetetlenül szükségessé vá l t három feladat elvégzése: mér-
legkészítés az 1918-cal lezárult múltról, számbavétele 
a jelen állapotnak s ebből kiindulva részletes programm-
készítés a jövőre nézve. Meg kell állapítani, mit végez-
tünk jól a múltban, mi t rosszul; mi fokoz ta erőinket 
a nagy mérkőzéskor, mi segítette elő összeomlásunkat 
s mindezekből a szükséges tanulságokat levonni. Tud-
nunk kell azután, mi marad t meg a rettenetes anyagi 
és szellemi katasztrófa u tán , mi az az alap, amelyen 
megállva hozzáfoghatunk a jövő út jának megjelöléséhez. 
A jövőnek végső célja minden magyar embernél csak egy 
lehet: visszaszerzése annak, ami minket megillet; elő-
készítése az igazi jóvátételnek. Ennek az elérését köny-
nyí t jük meg, ha megmaradt területünkön mindent úgy 
rendezünk be, hogy az i t teni állapotok vonzó erővel bír-
janak a trianoni cölöpökön túl lakó bármily fajú el-
szakí to t t testvéreinkre is. 

Elemi népoktatásügyünket illetően ezen hármas fel-
adat elvégzésével sokan foglalkoztak; nemcsak a szak-
emberek, hanem a publicisztika is s egyik-másik meg-
állapítás, így különösen hangoztatása s ennek fontos-
sága integritásunk visszaszerzésére elcsépelt közhellyé 
vált. Mivel azonban az e feladatok elvégzéséhez szük-
séges ada tok nem voltak kellőkép feldolgozva, azt hi-
szem, nem végzek felesleges munkát, ha most a szük-
séges adatok birtokában kissé kimerítőbben foglalkozom 
elemi népoktatásügyünk problémáival. Vizsgálódásom 
során a szorosan vett pedagógiai kérdéseket mellőzöm s 
népoktatásügyünknek kultúrpolitikai vonatkozásaira szo-
rítkozom. 

Az 1918 előtti népoktatási kultúrpolitika részletes is-
mertetése már maga is tú 'hal adná egy előadás szűk 
kereteit; mivel pedig elsősorban a jövő problémáival 
kívánok foglalkozni, meg kell elégednem a főszempontok 
kiemelésével. Ma szinte egyhangú a vélemény, hogy a 
mult kultúrpolitikája végzetesen elhibázott volt, mert 
iskolapalotákkal rakta meg a most elveszett perifériákat 
s alig fo rd í to t t figyelmet a belső magyar, nekünk meg-
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maradt terü'etekre. Ennek a megá'lapításnak az a hi-
bája, hogy a mult politikáját a jelen, a csonka ország 
szemszögéből bírálja, ami nyilvánvalóan igazságta'an. 
Az 1918 előtti kul túrpolitikusnak Nagy-Magyarország 
prob'émáit kellett szem előtt tar tania s azoknak meg-
oldásán dolgozni: azok közöt t pedig kétségte'enül igen 
fontos helyet foglalt el a nemzetiségi kérdés. Egy egy-
séges nemzeti államban a népoktatás terén lényegében 
két prob'éma van: legyen elegendő iskola, e'egendő taní-
tóval, továbbá, hogy olyan legyen az iskolarendszer, 
hogy egy egy községben lehetőleg ne legyen több iskola-
fenntar tó s így a népoktatásügy az o k t a t á s eredményes-
ségének rovására szét ne forgácsolódjék. A régi Magyar-
országon az elemi iskolának más, fontos, politikai sze-
repe is volt: védeni egyrészt a nemzetiségek közé ékelt, 
szétszórt magyar kisebbséget a felszívódás ellen, más-
részt megkönnyíteni a hozzánk húzódó nemzetiségeknek 
a magyar nyelv megtanulását , esetleg a magyarságba 
való beolvadásukat. 

Ha most figyelembe vesszük, hogy a régi Magyar-
ország évtizedeken á t deficites költségvetésekkel küzdött 
8 a kultúra cé'jaira nem tudot t elegendőt áldozni, a 
kie'égítésre váró szükségletek nagy tömegében a fontos-
ság és sürgősség tekintetbevételével mindjár t kezdettől 
fogva sorrendet kellett volna felállítani, ennek a 'apján 
a részletes programmot E/^íg02f»"'X'*eRfó'z~ 'a változó 
kormányoknak szigorúan ragaszkodni. A sorrend a kö-
vetkező lett volna: elsősorban a nemzetiségek közé ékelt 
magyarságnak kifogásta 'an népiskolákkal való ellátása, 
tehát a véde'em megszervezése, az alföldi magyarságot 
a Székelyfölddel összekötő fővonalak megszállása s az-
után a nyelvhatárok mentén a magyarsággal 6zoros érint-
kezésben lévő, hozzánk húzó nemzetiségek (németek, 
ruthének, tótok ka th . délszlávok) községeiben az e'emi 
isko'ák állami keze'ésbe vétele. Ezen, a nemzet jövője, 
megerősödése s terjeszkedése szempontjából fontos fel-
adatok elvégzése után kerülhetett vo'na a sor a magyar 
vidékekre, ideértve a magyarság közé ékelt, hozzánk 
szító nemzetiségek isko1 aiigyének oly gondozását is, 
hogy önkéntes beolvadásukat előmozdítsuk. Ez után 
l e t t volna csak szabad a velünk t a r t ó nemzetiségek 
tömbjeinek népoktatásügyére nagyobb á 'dozatokat hoz-
nunk s a józan önzés követelménye volt, hogy a magyar 
állam az iránta hideg, sőt ellenséges szellemű egyházak 
befolyása a la t t álló szerb és oláh néptömbök népokta-
tásügyével C6ak akkor foglalkozzék behatóbban, amikor 
minden egyéb szükséglet teljesen ki van már e1 égit ve. 
Természetes, hogy ezt a sürgősségi sorrendet nem lehe-
t e t t s kellett volna oly mereven végrehajtani, hogy az 
előző szükséglet tökéletes kielégítése előt t a többi tel-
jesen mellőztessék, bár 1893 előtt, mikor az állam a 
felekezeti népiskolákat nem segélyezte s a népoktatásra 
fordí to t t kiadása tú'nyomóréezt az állami elemi isko-
lákra esett, az állami iskolák szervezésében a fenti sor-

| rend merev betar tásának sem voltak akadályai, 
i Nem ismerem még teljes részletességgel a háború 
[előtti kultúrpolit ikánkat, de annyit merek állítani, hogy 
ielejétől kezdve nélkülözte a határozott célkitűzést, egy-
általában nem volt részletesen kidolgozott programmja 
b a változó miniszterek szerint ide oda kapkodott: föl-
k a p o t t egy-egy többé kevésbbé jó jelszót, egy ideig kö-
vette, majd elej tet te s a megkezdett de befejezetlen 
munka helyett ú j irányban dolgozott. Egy államférfiúnk 
volt, aki belátta, hogy az addigi rendszertelenség helyett 
világosan ki kell tűzni a célokat, ezeknek megfelelően 
pontosan kidolgozni a részletes programmot a intéz-

ményesen gondoskodni arról, hogy ez a programm végre 
is hajtassék; sa jnos azonban, ebből a munkából csak 
kevés valósult meg, mert végrehaj tását a háború és 
az összeom'ás megakadá'yozta. Gróf Klebelsberg Kunó, 
amikor a kultuszminisztérium adminisztratív államtitkári 
á l lását elfoglalta, kész népoktatásügyi programmot ho-
zo t t magával, amely az akkori Magyarország céljainak 
teljesen megfelelt s a magyarság véde'mére és erősítésére 
még szükséges intézkedések mellett erőteljesen hang-
súlyozta a tanyák iskolaügyének felkarolását is.1 A 
programm részletes kidolgozásával — a megadott irá-
nyí tó elvek alapján — a kultuszkormány a m. kir. Köz-
ponti Statisztikai Hivatalt bízta meg, mert az ehhez 
szükséges adatokkal a minisztérium nem rendelkezett. 
A részletes munka a háború nehézségei dacára el is 
készült s az összeomlás után igen hasznos szolgá 'a tot 
t e t t a csonkaországi programm elkészítésénél, amelyot 
már a kultuszminisztérium végzett. Megtörtént az intéz-
kedés arra is, hogy a rész'etes programmnak egységes 
szempontok szerint való végrehajtása intézményesen biz-
tosí t tassák: e célból külön ügyosztály á l l í t ta to t t fel, 
amely az állami és nem állami kisdedóvók és elemi isko-
láknak eddig több ügyosztályban szétszórt kultúrpoli-
t ikai . ügyeit (szervezések, építkezések, államsegélyek) 
szigorúan a fe lá l l í to t t szempontok szerint egységesen 

volt hivatva intézni. 

Már most mennyiben valósították meg a háború előtt i 
kormányaink az i t t kifejtett, az akkori viszonyok közt 
egyedül helyes programmot? Ezzel a kérdéssel egy, ál-
lami elemi iskoláink területi elhelyezkedésével foglalkozó 
tanulmányomban fogla'koztam5 s a bővebb részletek i ránt 
érdeklődőket oda utalom. Eszerint az első feladat, a 
magyar kisebbségek véde'me magyar , elsősorban á ' lami 
iskolák által, á l l t legközelebb a teljes megvalósuláshoz. 
A millénium előt t létrejött 60,0 állami elemi isko'a túl-
nyomórészt ezt a célt szolgálta. ( Igaz ugyan, hogy a 
nem magyar nyelvterületen lévő 360 magyar többségű 
község közül 108 ban, a 951 nem magyar többségű, de 
legalább száz magyar t számláló község közül 374 ben 
nem volt állami elemi iskola, de legnagyobbrészt műkö-
döt t magyar tannyelvű, nem állami jellegű elemi s a 
magyar iskola nélkül maradó ilyen községek száma cse-
kély volt.) A még fennálló hiányt 1—2 év a la t t lehetett 
volna pótolni s a védelem teljessé tételéhez azután már 
csak a kevés magyar t számláló községek magyar tanulói-
nak szórványinternátusokba való összevonása marad t 
volna hátra . A háború a la t t ennek előmunkálatai is 
megindultak Erdélyben. Néhány szórványinternátus 
egyébként már 1914 előtt is működöt t . 

A háború előt t i kultúrpolitika rendszertelenségét leg-
jobban a nyelvhatárok megszállására fordí tot t kevés gond 
á ru ' j a el. Ha a nemzetiségi vidékeken ál l í tot t állami elemi 
iskolákkal a magyarosítást akar tuk szo'gálni — pedig 
bizonyára ez volt a főcél —, a nyelvterjesztés logikus 
módja az le t t volna, hogy a magyar vidékről induljon 
ki s lépésről-lépésre ha1 adjunk előre a nemzetiségek kö 
zött . 1914 ben 795 nyelvhatármenti nem magyar község 
közül csak 194-ben volt állami elemi iskola (24"4%); 

1 Az itt mondottak természetesen nem jelentik azt, 
hogy a háború előtt nem lettek volna olyanok, akik tisz-
tában voltak a követendő kultúrpolitikával s nem akar-
ják kisebbíteni egyes kiváló tisztviselők (pl. Halász Fe-

Irenc) nagy érdemeit; de tény az, hogy a pontos, ki-
dolgozott kormúnyprorjramm hiányzott. 

* „Magyar Iskolapolitika." Megjelent a Magyar Pae 
I dagogia 1914. évi 4. számában. 
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országos átlagban majdnem ugyanannyi községben (100 
közül 21'9-ben) találunk ugyanakkor állami elemi iskolát. 

Megnyugodhatnánk ebben a mulasztásban, ha az állam 
e kulturális hódító hadjára t ró l lemondva, anyagi eszkö-
zeit a magyar vidékek iskolaügyének jókarba helyezésére 
fordítot ta* volna. 1914-ben 2738 községben volt állami 
elomi iskola, amelyek közül 562 volt magyar nyelvterü-
leten, magyar községben, míg 906 t iszta nemzetiségi köz-
ségben az állami elemi isko'ától semmiféle asszimi'áló 
ha tás t nem lehetett várni E tekintetben a legnagyobb 
hibák éppen a háború előtti években történtek, amikor 
a kultuszkormány Nyitra, Trencsén és Máramaros me-
gyékben még rendkívüli beruházási hitelekkel is száz-
számra építette a havasi községekben és elszórt irtvá-
nyokon a szebbnél-szebb elemi iskolákat és óvókat.3 

Azzal a hatalmas anyagi erővel, ami a kultuszkor-
mánynak 1896 óta rendelkezésére á l lo t t (utóbb már éven-
kint 500 ú t állami tanítói állást szerkeztek), a háború 
kitöréséig nemcsak a nemzeti szempontból fontos összes 
stratégiai pontokat megszánhattuk ~ volná, hanem a ma-
gyar terü'etet , tehát a mai Csonkaországot is, tökéle-
tesen el láthattuk volna iskolákkal és tanítókkal úgy-
hogy se iskolátlan községek és tanyák, se zsúfolt osz-
tályok nem maradtak volna ránk 6Úlyos, gyászos örök-
ségként. Nem mondom, hogy a háború előtt nem merült 
volna fel a magyar vidékek felkaro'ásának jelszava, hisz 
egyes megyékben, így főleg Csongrádban a tanyai isko-
lázásnak az állam ál ta l való rendezése már a befejezés 
felé közeledett; de ez se volt állandó programm, hanem 
egy felkapott, majd elejtett jelszó, amelynek ta ' án pár t -
politikai okokból, t a ' án az iskola ál tal való magyarosí-
tás fantomja mia t t helyet kellett adnia a trencséni, nyit-
rai stb. akciónak. A t ó t irtványok előbbrevalók voltak, 
mint a nyakas magyarok tanyái, s z á l l á s a i . . . 

Teljesen elhibázott politikát követett a kultuszkormány 
az utolsó két évtizedben, amióta az állam a felekezeti 
elemi iskolákat fizetéskiegészítéssel támogatta , az állam-
segélyek megadásánál is, azaz egyáltalában nem volt e 
tekintetben politikája, mert — a nemzetiségi, főleg oláh 
isko'ákkal szemben való némi, de nem következetes ta r -
tózkodásától eltekintve — a törvény rendelkezései elle-
nére is válogatás né'kül megadta az államsegélyt úgy-
szólván minden ez iránt folyamodó ú j iskolának, ha bizo-
nyos formalisztikus feltételeknek megfelelt. A nemzetiségi 
elemi iskolák közül is csak azok nem kaptak segélyt, 
ame'vek nem feleltek meg a törvényes követelményeknek 
(rozoga épület, hiányos felszerelés) vagy az iránt (mint 
a gazdag szászok és szerbek) nem is folyamodtak. Ezzel 
a kérdéssel azonban a jelen problémái során fogok bő-
vebben fog1 al kőzni. 

A mult hibás politikája folytán elemi népoktatás-
ügyünk terén nehéz örökség maradt ránk; a hiányok oly 
nagyok, hogy azokat koldusszegény államunk a leg-
nagyobb erőfeszítés mellett is csak huzamos idő múlva 
lesz képes megszüntetni. Igaz ugyan, hogy műveltség, 
isko'ázottság tekintetében sokkal magasabban állunk, 
mint az elszakított területek (1910-ben az egész ország-
ban 68-7, a mai területen 80-3% volt a hat éven felüli 
írni-olvasni tudók száma), de ezt nem annyira az állam 
gondoskodásának, mint magyar népünk kedvezőbb anyagi 
helyzetének s a művelődés iránti nagyobb érzékének 
köszönhetjük. lg£Q ban- az írni olvasni tudók száma el-
érte a 84-8%-ot, ami annyit jelent, hogy ha t éven felüli 

• Az igazság kedvéért meg kell jegyezni, hogy ezek 
felállításának költségeire az érdekelt megyék is nagy 
áldozatokat vállaltak, míg az alföldi megyéknél ez az 
áldozatkészség nem mutatkozott. 

népességünkben 737.944 analfabéta van. A Dunántúl min-
den megyéje meghaladja az országoB á t l ago t , a Duna-
l i s z a Kuzen azonoau a tanyavi.ag lo iy ian vármegyei 
törvényhatóságainkban, ső t részben a városiakban is — 
az írní-oivasni tudók a r ánya a nyolcvan a . á esik s a 
mély pon to t Szatmár és bzaboics megyék loglaiják el 
73'9, illetőleg 71%-os arányukkal . Ez utóbbi megyében, 
a határszé.en van egy j á rás — a ligetaljai —, ahol az 
analfabéták száma a 4 3 % - o t eléri. 

Megdöbbentő eredményekre jutunk, ha az ú j népszám-
lá.ási kö te t e t lapozva a kü.terü.etek í r á s tuüásá t vesz-
szük vizsgá.at a.á. Már országos á t .agban is nagy a 
bel- és kü. terü.et közt a különbség: o t t i.1'3, i t t iA'1% 
az anauabétáK száma. A Dunántúl még csak eiszói'tan 
ta.áiunk olyan külterületekre, atiol az í rni tudás az 50% 
a.á süliyed — bár akaunak ot t is 60—i(J%-ban analfa-
béta tanyák, sőt néhány község is —, a Duna-Tisza 
közének tanyám ez már gyakonob eset s i t t van az 
ország egyetlen városa is — Kiskúnlé.egyháza —, amely-
nek külterületén az összlakosság tobosége anailabéta 
l l ..519 közül 8.8.5). üzaoo.es, Szatniar kiUteriLetein 
már rendszer az analfabéta többség s nem egy nagy-
község van több ezer kü. lerüiet i lan-ossai, atiol az anaaa-
bétizmus a balkáni színvonal alá süllyed. Balkány 3164 
főnyi tanya i lakosságáDól 550, tehát 17% ír-oivas, a 
főgimnáziummal bíró iNagykáüó egyes részein k,0—30%, 
Nyíracsád járási székheiy tanyáin 13'6%! De vannak 
még ennél rosszabb arányok is 5—10%-kal s böngészé-
seink közben ráakadunk —• az általában teijesen analfa-
béta cigánytelepektől eltekintve — olyan, állandó lako-
sokkal bíró hegekre is, ahol 57, illetve 47 lakos közül 
1, s végül, a sorozat legmélyén, a szintén főgimnázium-
mal bíró Nyírbátorban egy Xgglas?íiUJieyű telepre, ahol 
IzO lakos közül — akik közt Z.8 tankote.es korú — 
egyetlenegy ember sem t u d o t t írni olvasni! Olyan tele-
peket, ahol 70—80% analfabéta, 50—60' tanköteies kor-
ban lévő van s iskola még mindig nincs, az országnak 
eme északke.eti csücskén tucatszámra tudnánk ielsoro.ni. 
Az összeomlás idején fennálló szükség.et a. apján meg-
állapítható, hogy a csonka ország külterületein legalább 
800 új, tanulókkal kellően benépetiithetu iskola hiányzott. 

Rendkívül elhanyagolt volt az elemi iskolázás ügye 
számos külterü.eten is, ahol voltak ugyan isko.ák, de 
oly cseKSys^mú tanítóval, hogy vagy a komoly be-
iskolázás, vagy az eredményes tanítás vál t lehetetlenné. 
Hogy közvetlenül az összeomlás idején e tekintetben mi-
lyenek voltak a viszonyok, a r r a nézve adataink nincsenek. 
Az 1921—22, tanévre vonatkozó beírási a d a t o k a t isko-
lá^miTTeMöTgoztam; ez az év elég közel esik ugyan 
1918 hoz s a tanu.ók száma is majdnem normális volt 
(csak az I . osztályú tanulók nagyobb része háborús idők 
szülöttje), de a nyert képet túlságosan kedvezővé teszi az 
a körülmény, hogy a nem állatai elemi iskolákhoz 

1 1678 állami tanító volt beosztva s a 12.294 rendszere-
sített ál lással szemben a tényleg működő t an í tók száma 
13.799 volt . De még ez a nagyon előnyösen retusírozott 
kép is megdöbbentő részleteket tár elénk. A nem állami 
iskolákat véve, Bihar megyében 76, Békésben 73, Heves-
ben 70 tanuló ju to t t á t lag egy tanítóra, az egész ország-
ban 54'1. Ezek az átlagok azonban még mindig eltakar-
ják a nagy" szélsőségeket. Azér t aszerint, hogy iskolán-
kint egy-egy tanítóra hány beírt tanuló j u t , 11 kate-
góriát készítettem s ezekbe osztot tam be egyenkint való 
számbavétel a 'apján az ország va'amennyi működő elemi 
iskoláját. Ennek eredménye szerint 1921—22-ben — hang-

J súlyozom, az ideiglenesen beosztott taní tók figyelembe-
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vételével és az iskolákba be nem írt tankötelesek figyel-
men kívül hagyásával — egy tanítóra j u t o t t átlag 

80—99 tanuló 69 állami, 577 nem állami 
100—149 tanuló 24 állami, 218 nem állami 
149—199 tanuló 1 állami. 23 nem állami 
200— tanuló — állami, 4 nem állami 

elemi iskolában. Eszerint 916, túlnyomórészt osztatlan 
iskolában több mint félszázaddal az 1868. évi törvény 
után még mindig túllépték a törvény á l ta l engcdé'yezett 
maximális létszámot. Míg a fővárosban szinte túlzó fény-
űzéssel berendezett iskoTapátőtában""StTág 3*4"tanuTó volt 
egy-egy osztá'yban, addig innen 68 km-nyire, a fővonal 
mentén, Tápiószele község Holesz pusz tá ján 42Ü Jjcírt 

t tanulót két tanító t a n í t o t t : a kath. 240 et, a ref. csak 
l8ÖTat. Hogy ilyen áf iapotok, 150—200—240 tanul ós 
osztályok színmagyar vidékeken fennállhat tak fé'száza-
don á t , míg Árvában, Liptóban 25—30 tanulós e 'dugott 
tó t falvacskáknak már 1870 táján állami elemi isko'ákat 
á l l í to t tak , szomorú vi lágot vet a háború előtti népokta-
tási kultúrpolitikánkra s egyes megyék tanfelügyeletének 
gyarlóságára, is. 

Azt hiszem, nem kell bizonyítgatnom, hogy a nyolc-
vanas maximális létszám átmenetileg megokolt lehetett 
1868 ban, de mindenkép elfogadhatatlan ma. Már az 
1868. évi törvény a hatvanas létszámot t a r t j a a jövőben 
elérendőnek. Ez a szám is e'ég magas ugyan, de a mi 
viszonyaink között, mikor ennek elérésétől is messze va-
gyunk, anyagi erőink figyelembevételével új törvény-
hozási intézkedésnél országosan nem szabhatnánk meg 
alacsonyabb maximumot, ami nem zár ja ki, hogy o t t , 
ahol az igények magasabbak s a népoktatás iránt nagyobb 
az érzék és áldozatkészség a maximá'is létszámban az 
államsegély kiuta 'ásánál is a negyvenig le ne menjünk, 
mint ahogy az tényleg meg is történik. Az 1921—22. 
tanévi beírási s ta t i sz t ika a'apján, ez a 'kai ómmal már 
az ideiglenesen beosztot t tanítók elhagyásával, kiszámí-
to t t am, hogy osztályonkint hatvanas létszámot véve fel, 
a nem állami elemi isko'áknál 1820 ú j ál1 ás szervezése 
•olna szükséges. Hozzáadva ehhez az isko'át 'an közsé-
gekre és külterü'etekre nézve fentebb k imuta to t t szük-
ségletet, megállapíthatjuk, hogy az összeomláskor mai 
területünkön, ahol 15.117 tanító működöt t , kb. 2700 
«j taní tói állás le t t volna szükséges, illetőleg, ha az 
eddig számba nem ve t t , belterü'eti isko'akerülőket is 
figyelembe vesszük, kb. 3000 új állás. Ezeknek költségeit 
a háború előtt öt év kötlségvetésébe be lehetett volna 
ál l í tani! 

Nem óhajtom tovább részletezni elemi népoktatás-
ügyünknek 1918. évi á l l apo tá t , anál is inkább, mert ezzel 
a kérdéssel bőven foglalkoztam a „Néptanítók Lapiá"-
nak f. évi 35—36. számában. ' Az eddig előadottak e'ég-
ségesck arra, hogy ezek a 'apján előadásomnak tulajdon-
képeni cédára térjek á t . Mik Csonka-Magyarország elemi 
népoktatásügyének kultúrpolitikai problémái s mi volna 
ezek megoldásának legalkalmasabb m ó d j a ? 

Az első kérdés, vannak-e a mai t e r ü l t ü n k ö n is oly 
pontok, ahol a mindenek fölött álló nemzeti szempontok 
teszik szükségessé magyarnyelvű állami eleffil "TsEoTák 
szervezését? 

Csonka-Magyarország kétségtelenül nemzeti állam, hisz 
lakosságinak 89"6% a magyar . Az irredenta veszélye mi-
nimális; a határainkon belül maradt, az utódállamok 

4 „Csonka-Mapryarország elemi népiskolái az összeomláí 
• t án . " Néptanítók L a p j a 1924. évi október U-i száma. 

falánksága folytán még mindig veszélyeseknek tekinthető 
nemzetiségek száma minimális ( t ó t 141.882, oláh 23.760,. 
szerb 17.131, horvá t 36.858, egyéb ka th . délszláv 28.486) 
s ezek is elszórva é'nek. Legerősebb nemzetiségünk, a-
német (551.211), hazafias érzésű s csak egy tizedrészük 
él a nyugati ha tá ron , tehát oly helyen, ahol az osztrá-
kokhoz való csatlakozásnak geográfiai lehetősége fennáll. 
Lehetne ugyan ar ró l szó, hogy a magyar állam, szom-
szédainak mintá jára , a még megmaradt s elszórtsága 
folytán könnyen beolvasztható, a r r a egyébként is haj ló 
nemzetiségeire veti magát s e célból az elemi iskolákat 
használja fel; mi azonban őszintén és határozot tan le-
mondtunk 1918 ó t a az állami eszközökkel űzöt t magya-
rosításról. (A ma érvényben lévő, 1923. évi rendeletek — 
érintetlenül hagyva a felekezeteknek a tanításnyelv meg-
határozására vonatkozó jogaikat — a községi és állami 
elemi iskolákban is a legmesszebbmenően biztosítják az 
érdekelt lakosságnak azt a jogát , hogy anyanyelvét te t-
szés szerinti mértékben érvényesítse; 40 tanköteles szü-
lőjének kívánságára bármelyik községi vagy állami elemi 
isko'ában az illető nemzetiség nyelvén tanító párhuzamos 
tagozat állítandó fel. A nem magyara jkú lakosok ezen 
jogaikkal élnek is s van 62 állami elemi isko'ánk, ame-
lyekben a nemzeti kisebbségek nyelve érvényesül a taní-
tásban.) 

Ez az egyik oka annak, hogy a mai Magyarországon' 
megszűnt az állami elemi iskoláknak a kultuszkormány 
részéről való különös pártfogása. Az elc-mi iskolának cél-
ja i t a községi és a nemzeti szempontból egyaránt meg-
bízható hitfelekezetek kezében levő iskolák éppúgy meg-
valósíthatják, mint az állami iskolák; ellene szóltak az 
államosítási politika folytatásának a megszál'ások és a 
forradalmak tanulságai is, amelyek a felekezeti iskolák-
nak nagyobb ellenállóképességét muta t ták . Természetes 
azonban, hogy az állami elemi isko'ák további szervezése 
a jövőben is szükséges lesz. Vannak olyan nemzetiségi 
községek, főleg a mosoni határszé 'en, ahol 50—60 ma-
gyar tanköteles iskola nélkül marad t , mert a felekezeti 
iskolák 1918 ó ta tiszta német tanításnyelvűek. fgv pl. 
Hegyeshalomban, ame'y most nyuga t felé menő vasútfor-
galmunk legnagyobb határállomása, a hamarosan száznál 
többre felszaporodott magvar tanköteles számára a köz-
ség két német elemi isko'ája mellett múlhatatlanul szük-
ségessé vált egy állami elérni szervezése, ami meg is tör-
t én t ; más községben a német felekezeti iskolában kellett 
állami tanító beosztása á ' ta l egvelőre osztatlan magyar 
tannyelvű t agoza to t létesíteni. Vannak i t t o t t olyan (gör. 
kel. és ág. h. ev.) elemi isko'ák, amelyek tanulói az isko-
lába lépéskor csak magyarul beszélnek, mégis nem ma-
gyar anyanyelvűeknek jegyzik be őket s az iskolában erő-
szakolják rá juk ú. n. „anyanyelvük" tanulását, amint 
arról több helyüt t személyesen kellett meggyőződnöm. Az 
államnak vannak tehát még most is teendői a magyar-
ságnak a beolvasztás elleni védelme céliából; de ezek a 
jelenségek elszórtak, kevés á ldozat ta l orvosolhatók s bi-
zonyára orvosoltatni is fognak. Szükséges lesz állami 
elemi iskolák szervezése i t t -ot t az ú j határvonal mentén, 
továbbá mindazokon a helyeken, ahol a lakosság sze-
génysége, több felekezet közt való megoszlása folytán a. 
szükséges iskola szervezésére más fenntartó nem vállal-
kozik, vagy állami szempontból nem tanácsos az iskola 
irányítását a helyi tényezők kezében hagyni. 

A magyarság védelmére szükséges intézkedések után 
kultúrpolitikánk tulajdonképeni nagy feladata iskolaháló-
zatunk teljes kiépítése. I t t elsősorban az iskolátlan köz-
ségek jönnek tekintetbe. Csonka-Magyarország 3476 köz-
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•ége közül 241 volt iskolátlan, de csak 41-ben volt szük-
íéges új iskola szervezése. Ezen községek nagy része 
ugyanis vagy teljesen egybeépült (40) vagy egészen közel 
(1 km nyire 56, 2 km nyire 74, legfeljebb 3 km nyire 35) 
van az iskolával bíró másik községhez s így külön iskola 
•zervczése nemcsak fölösleges, de sok esetben káros is 
volna, mert esetleg a tanulókat az osztott iskolából egy 
•sztatlanba terelné át . Azt is figyelembe kell vennünk, 
hogy községeink egy részének alig van 100—150 lakosa 
s 10—15 tanköteles számára nem kívánhatunk iskolát 
akkor, mikor másutt 50—60 van teljesen oktatás nélkül. 
Üj iskola szervezése 41 községben volt kívánatos; ezek 
közül 1919 óta 20 már meg is nyílt. A legtöbb iskolát-
lan község van Baranyában (30), Vasban (57) és Zalában 
(80). Legtöbb teendő van e téren Zalában, ahol az át-
lagosan elég művelt környezetből több analfabétasziget 
válik ki. Legújabban jutot t csak iskolához a határmenti 
Murarátka, amelynek 118 tankötelese az öt km-nyire eső 
iskolát már zsúfoltsága miatt sem látogathatta, továbbá 
Szentmargitfalva, amelynek hat éven felüli lakosságából 
csak 53% tud írni. 

Ugyanabban a járásban van 77 tankötelessel Zajk 
község, melynek 63% analfabétája elárulja, hogy a rossz 
t ton , 6 km nyire eső isko'ához való csat'akozása csak 
névleges. (Ugyanebben a megyében van még két, negy-
vennél több tanköteVssel bíró, analfabéta többségű s 
két, ötvennél több tankötelessel bíró, a legközelebbi, zsú-
lolt isko'ától négy km-nél távo'abb eső isko'át'an köz-
»ég, amely a maga erejéből iskolát állítani nem tud.) 
Lehet, hogy e községek régebben nem is kértek isko'át; 
az ilyen kiá'tó hiányt azonban az illetékeseknek hiva-
talból kellett vo'na ész'e'niök s megszüntetniük annál 
is inkább, mert a Dunántúl magyar részén csak ez 
a néhány analfabéta többségű község volt. Az isko'át-
lan községek gondja az i t t előadottak szerint kevés 
áldozattal megszüntethető. A mi legsúlyosabb gondunk 
a külterületi lakosság tanköteleseinek beiskolázása. A mai 
terület 8 millió lakosa közül kerekszámban másfél millió, 
tehát népességünk 19%-a külterületen lakik. 

*• Hrtnriilftti' lai-nsságnt. a mi prob'émánk szempont-
jából több csoportra kell osztanunk. Jelentékeny a száma 
azoknak, akik ugyan kü'terü'eten, de va'amely isko'ával 
bíró községtől oly távo'ságra laknak, hogy a tanulók 
oda nehézség nélkül bejárhatnak. Ezek a belterü'eti lako-
sokkal egy tekintet alá esnek s úgy itten tovább nem 
érdeke'nek. 

Vannak továbbá olyan, minden iskolától távo'esö, gyé-
ren lakott külterü'eti részek, ahol három km sugarú kör-
ben 20 családnál kevesebb lakik s ennélfogva a beisko-
lázás va'amely módjának biztosítására az 1921. évi XXX. 
t.-c. értelmében sem lehet az érdeke'tséget kényszeríteni. 
Ezeket a részeket vé'eménvem szerint egyelőre sorsukra 
kell hagyni s gondozásukkal csak akkor kezdhetünk fog-
lalkozni, ha a sűrűbben lakott részek isko'ahá'ózatát tel-
jesen kiépítettük. Az eddigi tapaszta 'atok ugyanis azt 
igazolták, hogy az 1921 : XXX. t.-c. végrehajtási ren-
deletében kontemp'ált vándortanítói intézmény nehezen 
valósítható meg (eddig egyetlenegy sem jött létre) s a 
szétszórtan lakó tankötelesek egybegyűjtésére tervezett 
tanyai internátusok közül sem va'ósult meg eddig egy 
sem, mert a kivitel gyakorlati módját eddig nem sikerült 
mogtalálni s a viszonyok ismerői szerint népünk idegen-
kedik tőle. Egyelőre meg kell elégednünk azzal, hogy ily 
helyekről az aki teheti, gyermekét beadja valamelyik b«i» 
községi rokonához. 

A mi szempontunkból legfontosabbak azok akülterüle-

j tek, ahol akár egy tömegben, akár 3 km sugarú körben 
legalább 20 család, i l l 30—40 tankötéles állandóan 
lakik. Ezeket a helyeket megint három csoportba oszt-
hatjuk. Az első csoportba tartoznak bánya- és ipar-
vállalataink településii. Ezekkel kevés gond van, mert 
e vállalatok csekély kivétellel nagy gondot fordítanak 
arra, hogy telepük népoktatásügyét saját költségükön 
rendezzék; legföljebb az kifogásolható, hogy egyesek a 
hirtelen fejlődéssel nem tartanak lépést 6 csak a tanítói 
állásokat szaporítják, de nem a tantermeket s így a sok 
hátránnyal járó váltakozó tanítást vezetik be. A foly-
tonos sürgetések hatása a la t t azonban ez a baj is foko-
zatosan enyhül s nagvobb mértékben csak a tatabáayai 
telepen van meg A túlnyomórészt külterületen levő tár-
sulati elemi iskolák száma 1918 óta 53 ról 73-ra, a ta-
nítók száma 151-ről 251-re emelkedett. 

A második csoportba soroljuk uradalmainknak major-
ságait. Ezek, sajnos, jóval kevésbbé vannak iskolákkal 
el'átva, mint a vállalatok telepei; igaz, hogy az uradalmi 
cselédség is eddig sokkal kevesebbet törődött gyermekei-
nek tanulásával, mint a szervezett ipari munkásság. 
Tudvalevő, hogy az uradalmakat az 1921. évi XXX. t.-c. 
kötelezte az alkalmazottak gyermekeinek beiskolázására. 
A nagyobb latifundiumok törvényes kötelezettség nélkül 
is már előbb erkölcsi kötelességüknek tar to t ták az isko-
lák létesítését s az uradalmi jellegű iskolák száma — 
az uradalmakban levő, de felekezeti, községi vagy állami 
jellegűeket nem is számítva — a háromszázat megköze-
líti; ámde még mindig kétszáznál több olyan hely van, 
ahol uradalmi iskolára szükség volna, de a tulajdonos 
most már törvényes kötelezettsége s a folytonos sü-geté-
sek dacára sem akarja felá'lítani; e mellett van számos 

j uradalmi iskola, amelynek működésében nincs sok köszö-
net, mert az épület és felszerelés primitív, az iskolába-
járás rendetlen s egy egy tanítóra a maximáHs nvolcvan-
nál is jóval több tanuló jut. A törvény végrehajtását 
nagvon megnehezíti az a körülmény, hogy az uradalmak 
a most folvó földbirtokreform fo'vtán nem tudják, mek-
kora területet vesznek tőlük igénybe, lesz e a csonkítás 
után is annyi cselédjük, hogy azok számára isko1át fel-
állítani érdemes. Sokan persze a földbirtokreformot csak 
ürügvnek használiák fel. hogy ezáltal az iskola fe'állí-
tását legalább nehánv évig halogathassák. Sok uradalom 
az új isko'ák létesítése elől azzal tér ki, hogy a tan-

I köteleseknek a belterületi isko'ába való befuvarozását vál-
lalja; vannak azonban, akik ezen vállalt kötelezettségü-
ket sem teljesítik. Annyit meg kell ál'apítanunk, hogy 
az uradalmak jelentékeny r/sze az alkalmazottaival szem-
ben fennálö ezen fontos, előbb erkölcsi, ma már törvényes 
kötelezettségét sem a múltban nem teljesítette, sem a 
jelenben kényszerítés nélkül nem teljesíti. A még szüksé-
ges 200—220 uradalmi iskola túlnyomó része a Dunán-
túlra jutna, de jutna belőlük a Duna-Tisza közére, Bé-
késre, Szabolcsra 8 más megyékre is. 

A harmadik, legnagyobb csoportba tartoznak a kis-
gazdák tanyái vagy a vegyes települések (közép- és kis-
birtokok), amiknek Szabolcs megye tipikus vidéke. Eze-
ken a helyeken kb. négyszáz új tanyai iskola ""fölállítása 
volna egyelőre szükséges. Azért mondom, hogy eg velőre, 
mert a szükséglet kiszámításánál az 1920. évi állapot 
volt irányadó. Azóta azonban nagyot fordult a vi'ág. 
A földbirtokreferm végrehajtása hatalmasan megnöveli a 
külterületi lakosságot; a beérkező je'entések szerint a 
házhelykiosztások révén tömegesen épülnek a falvaktól 
nagy távolságra a azegény emberek vályogkunyhói 6 ezek 
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az ú j telepesek az államhoz fordulnak, hogy építsen ne-
kik tisztán államköltségen elemi iskolát. 

A négys'áz elemi iskolának felépítése nehéz feladat 
£-"'lesz. Tanyai népünk egy része szegénysége és tudatlan-

sága folytán gyermekeinek iskoláztatásával nem törődik, 
azért áldozatot hozni nem hajlandó; a nagy terhektől 
húzódoznak még azok is, akik azok viselésére talán ké 
pesek volnának. Az iskolaszervezések érdekében eddig meg-
indított tárgyalásokból megállapítható, hogy a külterü-
leti beiskolázást részletesen szabályozó, az 1921. évi 
XXX. t.-c.-et végrehajtó 130.700/922. számú V. K. M. 
rendeletnek az az intézkedése, amely külterületi iskola-
körzeteket állapít meg s az iskolaépítés és fenntartás 
kötelezettségét az ezen körzeteken belül lakó érdekelt-
eégre hárítja, a kellő szankciók hiánya miat t is a gyakor-
latban nagyon nehezen érvényesíthető, úgyhogy megint 
vissza kellett térni az 1868 i népoktatási törvény egye-
düli kötelezett iskolafenntartójához, a polgári községhez. 
Hogy azonban a nehézségek dacára a munka mégis meg-
indult, mutatja az az adat, hogy 1919 óta a külterülete-
ken 150 új elemi iskola keletkezett, nagyrészük azonban 
ideiglenes, a célnak egyáltalában meg nem felelő helyi-
ségekben. De az 1918 előtt megnyílt külterületi iskolák 
egyrésze is nélkülözi még a végleges épületet. Egy, az 
idei év elején hivatalos adatok alapján készült összeállí-
tás szerint a külterületeken új iskolák számára kb. 650, 
a már meglevő iskolák végleges elhelyezésére vagy fejlesz-
tésére még 350 tanterem építése volna szükséges A kül-
területi elemi iskolák, sajnos, túlnyomórészt osztatlanok 
lesznek. Irigykedve tanulmányoztam az Egyesült Álla-
mokban rohamosan terjedő mozgalmat, amely a mienkhez 
hasonló tanyákon (farmok) az eddigi osztatlan iskolák 
összevonása által (consolidation of rural schools) egy 
központi helyen 8—12 tantermes iskolapalotákat emel, 
amelyekben a tanyai tanulók hattól tizennyolc éves ko-
rukig tanulnak; az 5—10 km, néhol még nagyobb távol-
ságról vasúton, villamoson, legtöbbnyire közköltségen 
fenntartott , télen csukható és fűthető autóbuszokon szál-
l í t ják be a növendékeket. A mi viszonyaink között, a mi 
.fenékig sáros utaink folytán az ilyen rendszer bevezetése 
lehetetlen; örülnünk kell, ha sikerül egy évtized a la t t 
mindenütt, ahol kell, az egyszerűen berendezett osztatlan 
iskolát felépíteni. 

Legtöbb új külterületi iskola vár felá'lításra Pest me-
gyében (144), ehhez járul a Kecskemét t-hj. város kül-
területén 25" iskola. Utána következik Jász-Nagykun-
Szolnok (70) és Szabolcs (56), Békés (36), Hajdú (29) és 
Bihar (28). A Dunántúl Somogyban (36), Fejérben(33) 
és Tolnában (21) kell, túlnyomórészt uradalmakban, a 
legtöbb új iskola. A külterületeken levő iskolahiány jel-
lemzésére nem lesz érdektelen néhány példát bemutatni. 
A gazdag, nagy földbirtokkal rendelkező Kecskemét köz-
ségi külterületi iskolái közül hatban 80—99, tizenötben 
6záznál is több tanuló jutot t egy-egy taní tóra ; Kiskún-
félegyházán ugyanilyen a helyzet. Az előbbi az idei évtől 
kezdve évenként három, az utóbbi két ú j tanyai iskola 
építésével kezdi törlesztgetni külterü'eti polgárságávü 
szemben fennálló súlyos tartozását. Jászárokszállás va-
gyonos község 3718 külterületi lakosa 1923-ig iskola 
nélkül volt, hasonlókép a már említett szabolcsmegyei' 
Balkányon 3164 lakos, akiknek most áll í tottak fel négy 
iskolát. Lajosmizsén vannak állami iskolák, de nem ele-
gendő számban; az egyikben egy taní tóra 159, a másik-
ban egy tanteremre, két tanítóra 240 beírt tanuló jut . 
Jászberény külterületi iskolahálózatát sem mondhatjuk 

kielégítőnek, mikor egyik osztatlan iskolájában, Pórtele-
ken <-25 tanuló szeretett volna oktatásban részesülni. 
Most ébredezik a lelkiismerete Hajdúböszörménynek, 
amelynek 1346 külterületi tankötelese 19^.0 ban kapta aa 
első iskolát, de többet a gazdag város felá.lítani nem 
akart, míg végre a kényszerítő intézkedésekre egyszerre 
öt új iskolát szervezett. Szomszédja, Hajdúnánás, 572 
tanyai tanKötelese számára állandó sürgetéseire most épí-
tet te fel az első iskolát. Mai napig is fölöslegesnek ta r t ja 
Hajdúhadház 301, Szeghalom 3z7, Kornádi 393, Hajdú-
szoboszló 539 és Karcag 792 tanköteles, vagyis 5169 
lélek számára egyetlenegy tanyai iskola felállítását is, 
vagy legalább igyekszik halasztást kieszközölni. Lehet-e 
azonban ezeknek a legtöbbnyire elmaradott helyeknek a 
közömbösségén csodálkozni, ha azt látjuk, hogy még egye-
temi városaink tanyavilágában is elszomorító állapotok 
uralkodnak. Szeged külterületén elég sűrűn vannak ugyan 
iskolák, de ezek a tankötelesek befogadására nem elegen-
dők; még a mult, csökkent tajiulószámú tanévben is 30 
iskolájában ju to t t nyolcvannál több tanuló egy teremre. 
Ennek dacára a gazdag város a sok sürgetés ellenére ta-
nyai népoktatásügyének fejlesztésére 1918 óta egyetlen új 
tantermet 6em építtetett . Debrecen külterületén 3219 
tankötelesnek 16, egytantermes elemi iskolája van, 
vagyis 200 tanulóra jut egy tanterem; Haláp nevű ré-
szén, amelynek többsége analfabéta, a nagy területen 
szétszórt 430 tankötelesnek egyetlen egy elemi iskolája 
van. A százados kulturális hagyományokkal büszkélkedő 
tiszántúli metropolis a mai állapotot alighanem ideális-
nak tart ja, mert eddig 6em önként, sem nógatásra nem 
illesztette be egy ú j tanyai iskola költségét sem költség-
vetésébe. 

De ne szaporítsuk a gyászos példákat alföldi nép-
oktatásunk Inferno-jából. A kép, amit őszintén előtártam, 
nagyon komor, de a felhozott példák is elárulják már, 
hogy a szívek és elmék kezdenek megmozdulni. Nem sza-
bad elfelednünk, hogy nálunk az iskolaügy terén túlsá-
gosan hozzászoktak az emberek ahhoz, hogy mindent az 
államtól várjanak, most pedig a létesülő új iskolák költ-
ségeit — még az államiakét is! — az e célra szolgáló 
fedezet csekélysége folytán majdnem kizárólag a helyi 
tényezőknek kell előteremteniük. Ha a szükséges építke-
zéseknél újra megjelenik az államkincstár, 6 i t t -ot t a 
kiadásoknak legalább egyrészét fedezi — amire kilátás is 
van — s másrészt nem riad vissza ott , ahol indokolatlan 
huza-vonát tapasztal, a kényszerítő eszközök alkalmazá-
sától sem, ha végre a hitelviszonyok is megjavulnak s 
méltányos kölcsönök felvétele lehetővé válik, bizton re-
mélhetjük, hogy egy évtizeden beiül a tanyai iskolák kér 
dése is rendezve lesz. 

További feladata népoktatási kultúrpolitikánknak az 
iskolák zsúfoltságának megszüntetése. Ezen a téren öt év 
alat t nagy haladás történt. Az állami e'emi iskolák szá 
mára bőségesen volna állami tanító, hiszen 1918 óta az 
állami elemi iskolák száma csak hatvaneggyel szaporodott, 
ellenben az állami tanítók száma, amely mai termetün-
kön 1918 ban 3099 volt, 1922-ben a menekülők ideözön-
lése folytán 7253-ra szaporodott s ma is megközelíti az 
ötezret; s ha mégis vannak zsúfolt állami iskolánink — 
főleg a külterületen —, azt a tantermek hiánya és a taní-
tók elhelyezkedésének nehézsége okozza. Rohamos fejlő-
désnek indult a nem állami elemi iskoláknál szervezett új 
tanítói állások száma is; 1919 óta — az új iskolákat is 
ideértve — 1265 állás szerveztetett, túlnyomó részük 
államsegéllyel. Most, hogy a tankötelesek száma a há-
ború következtében mintegy harmadával csökkent, továbbá. 
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az új állások szervezésével a még szükséges új állások 
száma 1921 éta — hatvanas maximális létszám alapul 
vételével — 1820 ról 300 ra csökkent, a tanítónként nyolc-
vannál több tanulót beiskolázó iskolák száma is 1921 
óta 1923 őszéig 822-ről 270 re apadt. A még hiányzó 300 
állás szervezése már nem járna nagyobb nehézségekkel. 
Ezzel azonban a kérdés nincs megoldva. A közoktatásügyi 
kormány az ú j szervezések megkönnyítése végett kényte-
len volt beleegyezni abba, hogy az új tantermek felépí-
tése elhalasztassék. Ez az állapot azonban nem lehet 
tartós; városi iskolákban még valahogy be lehet rendezni 
a váltakozó tanítást, de a falvakban és tanyákon ez bele-
ütközik népünk életrendjébe s azért a legnagyobb ellen-
szenvvel fogadják. Míg a háború előtt a váltakozó taní-
tás csak elvétve fordult elő, 1923 őszén ez már 1186 
állami és 1016 nem állami elemi iskolai tanteremben 
folyt S el kell készülnünk arra is, hogy a háború utáni 
évjáratoknak az elemi iskolákban való megjelenésével — 
az első közülük 1925 őszén fog jelentkezni — újból fel- i 
üti fejét a zsúfoltság olyan iskolákban is, ahol az át-
meneti évek alat t megszűnt. De ha csak a mai szükségle-
tet vesszük is, a normális viszonyok helyreállítására meg-
levő isko'áinknál — a rossz karban levő és ideig'enes 
helyiségeket nem -is számítva, 2500 új tanteremre volna 
szükség. Ha ehhez hozzászámítjuk a tervbevett új isko-
lák tanteremszükségletét is (kb. 700), elszomorodva kell 
megállapítanunk, hogy oly óriási anyagi álodzatokat 
kívánó feladattal állunk szemben, amelynek egy évtizeden 
belül való megoldását az állam és az érdekeltek leg-
nagyobb erőfeszítése mellett sem remélhetjük. Meg kell 
tennünk, ami tőlünk telik s akkor nem kell restelkednünk, 
ha a következő évtizedek nemzedékére hárítjuk á t a 
munka hátralevő részének elvégzését. Sajnos, mi sem 
vettünk á t tehermentes örökséget. 

Hátra volna elemi iskolai oktatásunk terén még egy 
kultúrpolitikai jellegű probléma megoldása; azt hiszem 
azonban, hogy ez a háború előtti kormányok hibájából 
immár lehetetlenné vált. Az eddig tárgyalt problémák 
mind népoktatásögyümk extenzív fejlesztését, vala-
mennyi tanköteles sikeres beiskolázását tették vizsgálat 
tárgyává. Ha megelégszünk a beiskolázás biztosításával, j 
úgy teljesen mindegy, hogy egy községnek 360 tankötelese 1 

hat osztatlan, vagy egy. hattanítós közös iskolájában 
nyer-e oktatást . A tanítás intenzitása, az iskolák oktató 
munkájának hatályossága szempontjából azonban a két-
féle megoldás között rendkívül nagy különbség van. 
Amint föntebb már érintettem, az Egyesült Államokban, 
ahol a praktikus yankee a magán- és közéleti működés 
minden vonalán a végzett munka lehető legnagyobb ered-
ményességére, az ő szavukkal „efficiency"-re törekszik, a 
népoktatás terén is az efficiency lett a vezéreszme s en-
nek nevében zárják be a régi egytanítós tanyai iskolákat, 
amelyek a modern életnek az iskolákkal szemben támasz-
to t t magasabb követelményeinek a legjobb akarat mel-
lett sem tudnak megfelelni s emelnek 8—10 helyébe egy, 
modernül felszerelt, sok tantermes iskolát. A mi iskola-
rendszerünk azonban évszázadok óta úgy fejlődött ki, 
hogy a népoktatásról az egyházak gnodoskodtak s gon-
doskodnak túlnyomó részt ma is: ahol a falu egy hiten 
van, ott egy, ahol több felekezet él, lehetőleg ugyan-
annyi az iskola. Mivel pedig Magyarország répe felekeze-
tileg nagyon megoszlik, nagy számban vannak olyan köz-
eégek, ahol 3—4, vagy még többféle jellegű osztatlan 
vagy csak részben osztott elemi iskola működik egymás 
mellett; zsúfolt e fejlesztésre szorul az egyik, törpe s a 

minimális harmincas létszámon is messze alul marad a 
másik. 

A népoktatási törvény megalkotói tisztában voltak 
azokkal a kulturális, részben financiális szempontból elő-
álló hátrányokkal, amelyeket a vegyes felekezetű községek 
iskolaügyének szétforgácsolása okoz. Br. Eötvös József 
bizonyára nem volt a hitfelekezetek iskolafenntartói sze-
repének ellensége, de az itt jelzett okokból mégis a köz-
ségi elemi iskolák felállításának kedvezett. Intencióját 
világosan kifejti a törvény 26. § ában, amely így szól: 
„ha egyes felekezetek azon meggyőződésre jutnak, hogy 
közerővel virágzóbb állapotban tarthatnak fenn közös 
iskolát, amelyre az egész község, sőt az állam segélyét 
is igénybe vehetik: a külön felekezeti iskolák közös isko-
lává alakíthatók." Hogy ezt a fejlődést előmozdítsa, a 
községi jellegű elemi iskoláknak lehetővé tette az állam-
segély igénybevételét, míg a felekezeti iskolák akkor még 
az államtól támogatást nem nyerhettek. 

Hogy a törvénynek e nemes intenciója 1868 után 
mennyiben érvényesült, azt. sajnos, pontosan megállapí-
tani nem lehet. A Magyar Statisztikai Közleményeknek 
népoktatásügyünkkel foglalkozó 31. kötete szöveges ré-
szében behatóan foglalkozik ugyan az 1868 után „elközö-
6Ítés"-nek elnevezett mozgalommal, de adatok hiányában 
nem tudja megállapítani a törvény most idézett 26. § ának 
hatását . Annvi azonban kitűnik, hogy az elközösiteg 1868 
után nagy erővel indult meg, úgy, hogy egy évtized alat t 
a községi iskolák aránya 10%-ra emelkedett, a feleke-
zetieké pedig 8% -kai csökkent. Az elközösítés azonban 
— úgy látszik — elsősorban nem a különböző felekezetű 
falvakban történt, ahol az kulturális szempontból kívá-
natos lett vo'na, hanem inkább a nagyobb városokban, 
amelyek sorra községi kezelésbe vették addig is községi 
pénzeken fenntartott , de kath. jellegű elemi iskoláikat, 
így Budapesten s feltűnő módon éppen a kath. püspöki 
székhelyeken, többek közt a prímási székhelyen is. Egy 
évtized múlva az elközösítő mozgalom ereje megtört, ilL 
lassacskán más irányt vett, amennyiben a községesítés 
helyébe az á'lamosítás lépett. Az egész mozgalom eredmé-
nyeként 1908 ban a felekezeti eredetű iskoláknak 7%-a 
lett községi jellegűvé. 

Az 1868. évi népoktatási törvény 26. § ának intenciói 
csak fogyatékosan érvényesülhettek; az egy községben levő 
különböző felekezetű kis iskolák túlnvomó része váUozat-
lanul fennmaradt s nem volt hajlandó egy közös, osztot-
tabb isko'ává összeolvadni. Az e téren fennálló, kulturá-
lis szempontból hátrányos állapotok azonban idővel, mi-
kor az iskolák fenntartása egyre nagyobb terhet ró t t a 
fenntartókra, valószínűleg nagyon enyhült volna, ha az 
állam következetesen kitart a mellett a megtámadhat at-
lan kultúrpolitikai elv mellett, hogy egy községben több-
féle jellegű, nem teljesen osztott iskolát nem támogat. 
Az 1893. évi XXVI. t.-c. azonban, amely behozta a ftlske-
zeti iskolák állami segélyezésének rendszerét, ami feltétle-
nül helves és igazságos volt, elkövette azt a hibát,hogy e 
fontos kérdést kellőkép nem tisztázta. A törvényjavaslat 
a felekezeti iskolák segélyezése tekintetében semmiféle 
kultúrpolitikai korlátot nem áll í tott fel s még a segé-
lyezendő felekezeti iskola minimális tanulói létszámát 
sem szabta meg. A képviselőházi vita folyamán a javaslat 
e hiányát Kovács Albert képviselő élesen kritizá'ta, rá-
mutatva arra az abszurdumra, hogy Udvarhelyen kis fal-
vakban 3—4 törpe iskola van s ezek most mind Igényt 
tar thatnak az állami segélyre. Gróf Apponyi A'bert is 
pedagógiai szempontból kivonata, hogy ott, ahol több 
felekezet ta r t fenn gyenge iskolát, „amelyek segélyezése 
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ál ta l aa állam pénzügye az indokoltság mértékén tú l 
lenne terhelve, a tehetetlen, hivatásának megfelelni nem 
képos felekezeti iskola helyébe a kért segély helyett állami 
iskolát állítsanak''. Gróf Apponyi javasla tá t gróf Csáky 
miniszter és a Ház egyhangú lelkesedéssel fogadták, de 
Kiss Albert képv. javaslatának elvetésével a több iskola 
megszüntetésével állami iskola feláll í tását nem kötelező-
leg, hanem csak fakultat ive mondták ki a javaslatba beik-
t a t o t t s törvényerőre emelkedett 12. §-sal.5 Rendkívül 
érdekes volna annak pontos megállapítása, hogy 1907 ig, 
amikor az 1907. évi XXVII . t.-c.-nek ugyancsak 12. § a" 
az addigi törvényhozással élesen szembeszállva, az egy 
községben levő, többféle jellegű elemi iskola egyesítésére 
irányuló kultúrpolitikát intézményesen lehetetlenné te t te , 
a felekezeti isko'ák államsegélyben való részesítésénél mi-
lyen szemopntok szerint járt el a kultuszminisztérium. 
A részletek ismeretlenek, az eredmény azonban vi'ágosan 
áll előttünk. Tény az hogy a kultuszminisztérium a 
12. § ban megadott joggal nem nagyon élt s mindjár t 
1893 tói kezdve sorba megadta az államsegélyt még azok-
ban az esetekben is, mikor egy községben 60—70 tankö-
telesre három iskola is ju to t t s az ál'amsegélv megtaga-
dása nemcsak pedagógiai, hanem pénzügyi szempontból is 
megokolt lett volna. Valószínű, hogy a kultuszkormány 
opportunizmusból nem akarta e kényesnek látszó kérdést 
bolvgatni: de a tökéletlen végrehajtásnak részben az is le-
hetett az oka hogv a' minisztérium a szükséges kul túr-
statisztikai és kultúrpo'i t ikai előkészítő munkálatokat 
nem végezte el s adatok hiányában nem is dolgozhatott 
kellő tervszerűséggel. 

Bármint állion is a dolog, a végrehajtás megbuktat ta 
a t.örvénvhozásnak ecrvhangú lelkesedéssel kimondott cél-
já t . Az 1907. évi XXVII . t.-c. 19. § ának sokat és jog-
gal támadott intézkedése lénvegében nem sok ú ja t t a r -
talmazott . hanem csak élesebben körvona1az+a és szank-
cionálta az 1893 ó t a a tön'énv e^enére kifejlődött gya-
korlatot . Ettől fogva csak kivételesen, ha az egy község-
ben levő felekezetek önként, adták át, iskoláikat az ál-
lamnak. volt, bhetséses a kisebb iskoláknak egv, osz to t t 
isko'ává való egyesítése. Hogy ez a kérdés Csonka-
Magyarország népoktatásügvében milv nagy fontosságú, 
azt nehánv adat ta l kívánom megvi'ágosítani. 1921 ben 
S464 község volt. Ezek közül 205 ben volt az elemi isko-
lai oktatás teliesen az állam kezében; többféle elemi is-
kola volt a belterü'eten 900 községben. A különböző jel-
legű isko'ák egyesítésének kérdésében tehát községeink-
nek több mint negyedrésze van érdekelve. 

Az ezen 900 község belterületén levő különböző taní-
tásnvelvfi, az izraelita felekezeti, gvakorló, kisegítő, t ehá t 
az egvbeolvasztásra egv és más okból nem a'kalmas elemi 
iskolákat teliesen mellőzve, a többi elemi iskoláról két 
összeállítást készítettem. Az első k imutatás az 1921. évi 
állapotot tünteti föl, a másik az t az állapotot, amely 
az egy községben levő különböző elemi iskolák össze-

5 „Olynn községekben, melyekben több felekezet t a r t 
fenn népiskolát i s azoknak mindegyike ie-énybe veszi 
az állami segélyezést. n m. kir. vallás- és knzoktotásiioryi 
miniszter a kért állami seírély megadása helyeit a köz-
sécri vm"v felekezeti iskola megszüntetésével állami 
iskolát á l l í tha t" 

' Ha az állam valamely községben oly állnmi Iskolát 
tar t fenn, vagy állít fel jövőben, mely az ott lévő összes 
6—12 íves tnnkötelese'ct befogadni képes, az ott létező 
más iollegfi és ál 'ami segélyt élvező iskolák tanítóitól 
az államsegély csak akkor vonható el, illetőleg azoktól, 
akik azt még n ™ élvezték, csak akkor tagadható meg, 
ha azt fontos állami érdekek kívánják és az iskola fő-
hatóságához intézett ílgyelmoztetés után az állami segély 
megtagadásának oka meg nem szűnik." 

! vonása esetén következnék be. íme a két kimutatás egy-
mással szembeállítva: 

I . 
I 1921-ben 

1 2 3 4 5 több 
összesen 

taní tós elemi iskola 
taní tó 

979 450 165 99 46 76 3604 

I I . 
összevonás esetén 

1 2 3 4 5 több 
összesen 

taní tós elemi iskola 
taní tó 

48 243 183 104 63 169 3416 

Meg kell még jegyeznem, hogy nagyobb városokban 
csak egy egy városrész iskoláit kombináltam s a teljesen 
osztott iskolákat is a lehetőség szerint kikapcsoltam. 

A két kimutatás szemléletesen muta t ja , mily nagy elő-
nyök háramlanának a 900 község népoktatásügyére az 
iskolák egysítése által . Nem tűnik ki belőle az az előny, 
hogy a tanulók az eddiginél jóval egyenletesebben osz-
lanának meg; pl. egy 90 és egy 15 tanulós osztatlan ia-
ko'ából oly kéttanítós iskola lenne, ahl a két tanító kb. 

; egyforma számú tanulót oktatna. 
A financiá'is előny nem jelontékeny, de szintén számba-

vehető, mert a törpe iskolák beolvadása ál tal 184 ( 5 % ) 
tanítói állás az oktatás kára nélkül volna nélkülözhető. 
Ennél sokkal fontosabb, hogy az egytanítós iskolák 
6záma a községekben 979-ről 48-ra, a kéttanítósaké 450-

! ről 243 ra csökkenne s ezáltal az egész országban levő 
osztatlan elemi iskoláknak kb. negyedrésze megszűnnék. 

\ Az eddig előadottak után talán fölösleges hangsúlyoz-
nom, hogy midőn a közös (községi vagy állami) elemi 

| iskolák felá'lításának kérdésével az i t t megadott kor 'á tok 
; között foglalkozom, e kérdés tárgyalásánál a leghatáro-
I zottabban kizárom azt a politikai, vagy mondhatjuk 
| világnézleti szempontot, amely a felekezeti és az állami 
' népoktatás je'szavai körül oly heves vi tákat és össze-

csapásokat provokált nálunk is, a külföldön is. Nem arról 
van szó, a felekezeti vagy az állami népoktatást ta r t juk-e 
általában helyesnek. A felekezeti okta tás t elvből ellenző 
radikális iránvzat, a m e ^ nálunk 1919 ben ju to t t rövid 
időre, forradalmi erőszakkal diadalra, a magvar nép túl-
nyomó többségének lelkétől mindig idegen volt. Aki nem 
elvi híve az állami okta tás monopóliumának, az szívesen 
veszi minden tényezőnek, elsősorban az oktatásügy terén 
a legnagyobb múlt ta l bíró egyházaknak, iskolafenntartó 
tevékenységét mindenütt, ahol bennük megvan ez i ránt 
az á'dozatkészség s ahol az a pedagógiai és az állami 
érdekkel összeegyeztethető. A mai Magyarországon mind-
azokban a községekben, amelyekben csak egy felekezet 
van iskolaállítás szempontjából elegendő számban kép-
viselve, vagy azokban a nagyobb községekben, amelyek-

| ben mindegyik felekezet külön képes teljesen osztot t elemi 
i iskolát fenntartani, pedagógiai és állami szempontból » 
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felekezeti iskola éppen olyan eredményes munkát végez-
het, mint az állami iskola s azért állami támogatása tel-
jesen megokolt Ahol azonban a felekezeti megoszlás 
miat t több a tanító, mint amennyire közös iskola esetén 
szükség lenne, vagy pedig az oktatás több kis iskola közt 
szétforgácsolódik, tehát nálunk a 900 községben, az állam 
érdeke a különböző jellegű iskolák összevonását kívánta 
volna meg. 

Azt hiszem azonban, hogy ez a kérdés 1893—1907 
között végleg eldőlt s azon lényegesen javítani már nem 
áll módunkban. Az államnak bizonyára módjában állott 
volna az 1893. évi törvény alapján az államsegélyt bizo-
nyos községek iskoláinak meg nem adni, de szinte lehe-
tetlen az egyszer megadott s évtizedeken á t élvezett se-
gélyt megvonni. Ezt mutatja e kérdésnek legújabb fázisa, 
amelyet nem annyira a kultúrpolitikai szempont, mint 
az állam kiadásainak apasztását sürgető kényszerhely-
zetünk teremtett meg. Az 1922. évi VI. t.-c. és az 1923. 
évi XXXV. t.-c. lehetővé tette a nem állami elemi isko ák-
nak eddig adott államsegélynek financiális vagy kultúr-
politikai szempontból való revízióját és megszüntetését. 
Ezen revízió során csak nagyon csekélyszámú törpe-
iskola államsegélye vonatott meg s mégis a törvénynek 
ez az enyhe végrehajtása is erősen érintette az egyes 
felekezetek érzékenységét, bármennyire belátták is az 
államnak kényszerhelyzetét. Az 1922. évi VI. t.-c. alap-
ján kísérlet történt egyes községek kis népességű feleke-
zeti elemi iskoláinak vagy községi iskolává való össze-
vonására, vagy pedig — ennél enyhébb módon — a fele-
kezeti iskolák különállásának fenntartása mellett a peda-
gógiai célnak oly módon való elérésére, hogy ezek az 
iskolák osztálymegosztás útján együttműködjenek (koo-
peráljanak). A kísérletnek nem volt eredménye. A feleke-
zeti iskolák egyetlen egy esetben sem egyesültek községi 
iskolává s ahol államsegélyüket elvesztették, ot t is to-
vábbra fenntartják kis iskoláikat, amelyekhez különösen 
a protestánsoknak fontos egyházi érdekeik fűződnek; 
tudvalevő ugyanis, hogy a kisebb gyülekezetekben, ahol 
nincs külön lelkész, a tanító végez (mint levita, prae-
orans) számos egyházi funkciót is. Nem jött létre a koo-
peráció sem sehol katholikus és protestáns iskola között. 
Ennek a kooperációra irányuló akciónak csak o t t volt 
eredménye, ahol egyhitű, vagy egymáshoz közel álló fele-
kezetek élnek a községben. Ily körülmények között egy-
részt állami vagy községi, másrészt felekezeti, továbbá 
róm. és gör. kath. elemi iskolák között az utóbbi két 
évben számos helyen jöt t létre részleges vagy teljes koo- ; 
peráció, mint a népoktatásügy elforgácsolásának hathatós 
ellenszere; a mult tanévben 65 községben 136 iskola kö-
zött állott fenn. 

Látva azt a fontos érdeket, amely a többfelekezetű 
községekben a kántortanítói felekezeti állások fenntartá-
sához fűződik, továbbá azokat a példákat, amikor a fele-
kezetek a rájuk háruló súlyos ú j terhek dacára is ragasz-
kodnak kis iskolájuk fenntartásához (kitűnő példa erre 
a veszprémmegyei Somlóvecse, amelynek r. kath., ág. h. 
ev. és ref., együttvéve is 55 tanulóval bíró iskolájától az 
államsegély elvonatván, iskoláikat most a maguk költ-
ségén tar t ják fenn), valószínűnek kell tartanunk, hogy 
ez az állapot a jövőben sem fog jelentékenyen megvál-
tozni s a felekezetek egymásközti békéjének fenntartása 
érdekében meg kell hozni a pedagógiai és a pénzügyi 
érdekeknek azt a nem csekély áldozatát, ami a többfele-
kezetű kisebb községekben a jelenlegi állapot fenntar-
tásával jár. Ezt a problémát^jigy mint az előbb tárgyal-
takat, a háború előtti Magyarország mulasztása hagyta 

ránk s mivel a mai viszonyok között lehetetlen megol-
dani, kénytelenek vagyunk a későbbi korra áthárítani. 
Az a feladat, amely elől ki nem térhetünk: megőrzése 
annak, amit átmentenünk sikerült s az iskolahálózat 
lehetőleg teljes kiépítésével felállítása azoknak az egy-
szerű tanyai iskoláknak, amelyeket egykoron talán ame-
rikai mintára jó utakon, autón szállított kis magyarok 
számára épített körzeti iskolapalotákkal fognak helyette-
síteni. Mi igyekezzünk a tanyákon az analfabéta sötét-
ségben a népművelés szerény mécseseit meggyújtani 
abban a reményben, hogy boldogabb utódaink villamos 
ívlámpákkal tudják majd kicserélni. 

A nemzetnevelő egyénisége. 
I r t a : dr. Frank Antal. 

Ö r v e n d e t e s d o l o g n a k t a r t o m , h o g y a n e m z e t -
g y ű l é s i s f o g l a l k o z o t t a n e v e l é s ü g y n e r v u s 
r e r u m á v a l : a t a n á r k é p z é s (és ebben h a l l g a t ó l a g 
a t a n í t ó k é p z é s ) k é r d é s é v e l is . Ciróí K l e b e l s b e r g 
K u n ó v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r n a g y 
p e r s i j e k ü v á j ú beszédéből a k ö v e t k e z ő rész kü-
l ö n ö s e b b e n r a g a d t a m e g a figyelmemet: „I t t 
csak e g y m ó d v a n : l e l k i i s m e i e t e s e n m e g v á l a s z -
tan i az e g y e t e m i tanárt , é s n e m c s a k a t u d o m á -
n y á r a nézn i , h a n e m az e g y é n i s é g é r e i s , nézn i 
arra, h o g y h a z a f i a s e m b e r l e g y e n , és n é z n i a rra , 
h o g y s z e r e s s e az i f j ú s á g o t é s szeresse a tudo-
mányt ." ( .Néptanítók L a p j a , 41—42. s z á m , 14. 
lap.) A k i k m é l y e b b e n v i z s g á l j á k n e v e l ő i m u n -
kánkat , b i z o n y á r a s z í v e s e n üdvöz l ik a k u l t ú r a 
l e g f ő b b ő r é n e k a m a m e g á l l a p í t á s á t , h o g y az 
e g y e t e m i t a n á r n á l a. t u d o m á n y m e l l e t t az e g y é -
n i s é g e t i s k í v á n j a v i z s g á l a t t á r g y á v á t e n n i . 
U g y a n i s e n n e k a n a g y j e l e n t ő s é g ű á l l á s f o g l a -
lásnak v a n n a k t e r m é s z e t s z e r ű k ö v e t k e z m é n y e i 
a k ö z é p f o k ú i sko lák t a n á r a i i a , é s — e konzek-
v e n c i a t o v á b b f ű z é s é b e n — a t a n í t ó k r a is , a z a z 
az ös szes n e m z e t n e v e l ő k r e is. H a az e g y e t e m i 
tanár e s e t é b e n — t u d o m á n y a me l l e t t — e g y é n i -
s é g é n e k k u t a t á s á t i s f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s n e k 
tart juk , m e n n y i v e l k ö v e t e l ő b b e n lép f e l az 
e g y é n i s é g v i z s g á l a t á n a k k ö v e t e l m é n y e a többi 
n e m z e t n e v e l ő k k e l s zemben . Ú g y h o g y a m i n i s z -
ter e l v i k ö v e t e l m é n y e i t az ö s s z e s n e m z e t n e v e -

; lökre ki kel t er je sz tenünk , s azt kell k í v á n n u n k , 
h o g y m i n d e n n e v e l ő s z e r e s s e a t u d o m á n y t , sze-
resse a.z i f j ú s á g o t és h a z a f i a s em ber l e g y e n . 

M i n d e n n e m z e t n e v e l ő s z e r e s s e a t u d o m á n y t . 
E z a n e v e l ő k n e v e l ő i s z e m p o n t j á b ó l azt j e l e n t i , 
h o g y n e m c s a k azt t a r t o z n a k v i z s g á l n i , h o g y 
n ö v e n d é k ü k tud-e , h a n e m a z t is, s zere t i - e a z t 
a tudást , t öreksz ik -e t u d á s á t bőv í t en i , l e lke se -
dik-e a t u d o m á n y é r t . E b b e n az é r t é k e l é s b e n 
m á r n e m c s a k l o g i k a i é r t é k rej l ik , h a n e m az 
e t ika i ér ték k r i t é r i u m a i t i s f e d e z z ü k fe l . 
H a a t u d o m á n y o k k a l s z e m b e n m e l e g e n é r z ü n k , 
ha ez a m e l e g b i z o n y o s k u l t u r á l i s i r á n y b a n 
k u t a t á s r a ösz tönöz , a k k o r m á r h a t á r o z o t t a n 
erkö lc s i é r t é k k e l á l lunk szemben . E t t ő l sz i -
g o r ú a n m e g k ü l ö n b ö z t e t e n d ő az a tudás , a m e -
lye t csak k ü l s ő l e g v e t t f e l a n ö v e n d é k , a m e l y e t 
le lk i é l e te I n e m is k í v á n t , s a m i n e k e g y e l ő r e 

i n e m is v o l t o l y a n le lket i 'ormáló ha tá s a , h o g y 
a j ö v ő b e n h a t á r o z o t t a b b a n v á g y ó d n é k i l y e n 
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szellemi táplálékra. Ismeretes az a természeti 
jelenség, amely szerint minél több víz folyik 
le valamely meghatározott vonalon, annál na-
gyobb medret ás magának, azaz annál több víz 
elvezetésére válik alkalmassá; mindig több és 
több vizet kíván a keletkezett üreg a maga be-
töltésére. Növendékünkben csak akkor nyilat-
kozik meg a nevelői lélek, amikor a tudásnak 
ilyen medretásó jellege észlelhető, amikor min-
den ismeret a, tudomány forróbb kívánását 
vonja maga után. 

A tudomány szeretetében kifejezésre jutó ér-
ték esetleg egyoldalúvá is lehet, azért a tudo-
mány iránt való szeretetünk egyik szemét az 
ifjúságra kell irányítanunk. Az ifjúság szere-
tete megóvja a, nevelőt attól az egyoldalúság-
tól, amelyre valamely tudományág kizárólagos 
művelése esetleg csábítgatja. Az ifjúság életé-
nek vizsgálása arról győz meg bennünket, hogy 
lelki élete nem elégíthető ki egy speciális tu-
dománnyal, sem az összes tudományok mecha-
nikai összetalálkozásából (úgy amint azt eset-
leg a különböző nevelőktől kapják), hanem szel-
lemi szükségletének csak akkor felelhetünk meg, 
ha. a különböző tudományok egységes világnézet 
keretében je'entkeznek. Akit az ifjúság szere-
tete az ifjúság lelki életének tanulmányozására 
vezet, azt tapasztalhatja., hogy az ifjúság életé-
ben a legkínosabb mozzanatok egyike az a disz-
harmónia, amelyet a különböző látószögből fel-
tálalt tudományok keltenek. Aki az i f júság 
lelki viaskodását már figyelemmel kísérte, azt 
az ifjúság iránt való szeretete arra ösztönzi, 
hogy ezt a. lelki gyötrődést minél inkább eny-
hítse azáltal, hogy saját tudományának és más 
tudományoknak egy egységes világszemléletből 
való fakadását bemutassa. Űfryhogy az i f júság 
iránt való szeretetünk időnként kiemel ben-
nünket valamely speciális tudománykörhői 
olyan magaslatra, ahonnan az összes tudomá-
nyok területeit az egész kulttíra birodalmában 
áttekinthetjük; és ahonnan a kultúra sugarait 
egy végső forrásból (a mindenek Alkotójából) 
irányíthatjuk növendékeink felé. Az i f júság 
lelki életének vizsgálata alkalmával egyúttal 
azt is tapasztalhatjuk, hogy az nem oldható fel 
néhány tudományos fiók formájában, hanem 
végtelenül gazdag a külső hatásokra való reagá-
lás, rezonálás szempontjából. Az ifjúság iránt 
való szeretetünk arra kötelez, hogy e rezonáló 
húrokkal és az azokkal kapcsolatos billentyűk-
kel minél bensőbb ismeretséget kössünk; a raj-
tuk való gyakorlásban olyan üsryességre te-
gyünk szert, hogy kezünk a lélek billentyűin 
eljátszhassa a vallásos háttérből táplálkozó egy-
séges világnézet hangjegyeiben kifejezésre jutó 
gyönyörű dallamot. 

A nemzetnevelő harmadik tulajdonságát: ha-
zafias voltát elsősorban abban látom, hogy kon-
struálok magamnak egy eszményi értékrend-
szert, és azután úgy állítom fel a tételt, hogy 
a nevelő mindenekelőtt a haza szempontjából 
tartozik ezen eszmények felé törekedni és a 
haza, érdekében tartozik tanítványait a meg-
rajzolt ideákhoz közelebb hozni. A haza érde-
kében tartozik önmagában és tanítványaiban 

a nemzet iránt való felelősség érzetét ápolni; 
tartozik éber lelkiismeretek formálására töre-
kedni; tartozik pontos kötelességteljesítést meg-
gyökereztetni, stb. stb. Szóval minden megnyi-
latkozásnak a nemzeti élettel való összefüggését 
keresse. Szeretném, ha a nevelők hazafias köte-
lességet látnának abban, hogy az általuk meg-
látott eszmények felé elsősoiban önmaguk töre-
kedjenek magyar emberhez illő becsületesség-
gel. Szeretném, ha a nevelők hazafias köteles-
ségüknek tekintenék azt, hegy eszményi vilá-

' gukkal összhangzó magánéletet éljenek Szeret-
ném, ha a nevelő hazafias kötelességet látna 
abban, hogy necsak szóban, hanem tetteiben is 
törekedjék az eszményeket szolgálni. Nézetem 
szerint a nevelő nemcsak akkor tartozik idea-
lista álláspontot vallani, amikor katedráján van, 
hanem akkor is, amikor tanítványaitól távol 
érzi magát. Nemcsak a külvilág szempontjából 
tartozik mintát adni, hanem lelki világa is mu-
tasson olyan berendezettséget, hogy a külső 
magatartás belső világának hű kifejezője le-
gyen. A külső és belső vi lág feltétlen kongruen-
ciájára van itt szükség. Az ifjúsági a nem any-
nyira az eszményvilág hideg megrajzolásával 
hathatunk, hanem inkább azáltal, hogy meg 
tudjuk éreztetni, hogy azt az eszmény világot 
szeretjük, és azt a magunk életében zsinórmér-
tékül vesszük. Ifjúságunk nem annyi-a az álta-
lunk megkonstruált ideákat nézi, hanem inkább 
azt, hogy mennyire élünk azok szerint. Mihelyt 
azt látják, hogy ez az eszményvilág csak nekik 
szól, magunk egészen más elveket követünk, 
akkor már osak mosolygással kísérik ezirányú 
szavainkat. Az i f júság nem annyira hangos sza-
vainkra hallgat, mint inkább magatartásunk-
ban megnyilatkozó néma beszédre ügyel. Aki 
az i f júság lelkéhez közelebb tud férkőzni, ta,-
pasztalhatja, hogy az i fjak élénk figyelemmel 
kísérik tanáraik életét. Bizalmas beszélgetés 
közben hallhatunk olyan nyilatkozatokat, ame-
lyek élesen elítélik azokat a cselekvéseket, ame-
lyeknek kizárólag a példaadás volt a céljuk. 
Az i f júság nem színészpéldát kíván, hanem lelki 
szükségletből fakadó példás élet szemlélése után 
szomjúhozik. Bendkívül sérti az i f júság önérze-
tét az a körülmény, ha az ő cselekvései számára 
olyan mondvacsinált példaadást lát, amelyet az 
illető nevelő a maga életében nem követ. Egyéb-
ként a felnőtteket is jellemzi az a törekvés, hogy 
kiváló szónokok magánéletét is kutatják abból 
a célból, hogy a szavaknak és tetteknek kívá-
natos harmóniájából erőt merítsenek a maguk 
életének irányítására. 

A nevelés közvetlen célját a. helyes cselekvés-
ben látom. A vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter szavai engem arra figyelmeztetnek, hogy 
necsak a cselekvés motívumaira, hanem a cse-
lekvés időbeli okaira is hívjam fel a figyelmet. 
A cselekvés motívumai ráció természetűek, míg 
a cselekvés igazi létrehozói, valódi okai causa 
jellegűek. Ha a cselekvéseket a végső forrásig 
kísérjük, akkor látjuk, hogy azokat az irracio-
nális talajból táplálkozó okok indítják meg; úgy-
hogy a, helyes cselekvés szempontjából elsősor-
ban erre az irracionális területre kell figyel-
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műnket irányítanunk. Ha a körülöttünk cse-
lekvő embeieket figyelemmel kísérjük, láthat-
juk, hogy cselekvéseinket a causa természetű 
ok határozza, meg, és ezekhez a cselekvéseikhez 
keresnek utólag ráció jellegű motívumot. Aki 
dohányozni szeret, keres olyan motívumot, 
amellyel ezt a cselekvését okadatolhatja. Ha a 
helyes cselekvésben oly nagy szerepet játsza-
nak az irracionális elemek, ha a nevelőben olyan 
elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk az ezek-
ben gyökerező etikai értékeket, akkcr lehetet-
len az az osztályozási eljárás, amely ridegen a 
tudásra irányul. Jelenleg pedig nagyon sok 
helyen a következő álláspontot tartják a leg-
igazságosabb osztályozási alapnak: „Ha, tud, 
átmegy, — ha nem tud, megbukik." Vájjon nem 
kellene-e annak is megbuknia, aki tud ugyan, 
de etikád értékei folytán nem alkalmas arra, 
hogy nevelővé legyen? Nem egészen elszigetelt 
esetet említek akkor, amikor azt mondom, hogy 
kaptak már olyanok is tanítói oklevelet, akikre 
nézve a, tanári karban itt-ott az a vélemény 
hangzott el, hogy nem bíznám rá a gyermeke-
met. Vajjen hazafiasan cselekedtünk-e akkor, 
amikor valakinek oklevelet adtunk, akire a 
magunk gyermekét nem bíznók, azonban ad-
tunk a kezébe olyan papirost, amelynek értel-
mében másnak a gyerkekét , a nemzet fiait ne-
velheti? Ilyenkor rendesen olyan ifjakról volt 
szó. akik ugyan tudtak valamit, erkölcsi éle-
tükben sem volt olyan kiemelkedő fogyatékos-
an sr. amely miatt a, naragrafnsok alapján eltávo" 
líthatók lettek volna, de éreztük, hogy lelki 
világukban olyan egészségtelen lehetőségek 
lappanganak (sőt részben ki is fejlődtek), ame-
lyek a, nevelői munkára tulajdonképen alkal-
matlannak minősítik. 

A nevelés kérdését sok tekintetben szilárdabb 
alapra helyezné a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter olyan rendelete, amely a tanárok 
figyelmébe ajánlaná azt az elvet, hogy az 
osztályozás (és rsedig mind a félévi, az évvégi, 
mind a képesítő vizsgálati osztályozások) al-
kalmával tekintetüket erősebben irányítsák az 
etikai értékekre is. Az etikai érték ne csak a 
magaviseletben és szorgalomban, hanem az 
összes tárgyak osztályzataiban is jusson kifeje-
zésre. Tapasztalatom azt mutatja, hogy ebben 
a tekintetben határozott ingadozás, bizonyta-
lanság, sőt téves úton való járás észlelhető. Egy-
részt nincsen pedagógiai irodalmunkban erre 
vonatkozólag határozottan kialakult olyan esz-
ményi felfogás, amelyhez az egyes igazodhat-
nék, — másrészt nincsen olyan hivatalos állás-
pont, amely e tekintetben némi zsinórmértékül 
szolgálhatna. Pedig a fentebbiek szerint nyil-
vánvaló, hogy ne a rideg tudásra, hanem az 
összes értékekre irányuló osztályozást kell igaz-
ságosnak tekintenünk. Azért szükségét érzem 
annak, hogy hivatalos helyen állapíttassák 
meg, hogy ne az egyoldalú tudás alapján kap-
jon valamely i f jú oklevelet, hanem ennek el-
bírálásában lényeges szerepet játsszék az egyé-
nisége is: azaz tudományszeretete, az i f júság 
iránt való szeretete, és az önnevelésben meg-
nyilatkozó hazafiassága is. 

A helyesírás tanulása. 
I r t a : Lux Gyula, a Pedagógium tanára. 

A helyesírás tanulásának a kérdése régóta foglalkoz-
t a t j a a pedagógusokat. A helyesírás tanulása a nyelv-
tanu.ásnak az a tcrü.ete, aine.yre t a án a legtöbb időt 
és energiát fordít ják, s látszólag a legkisebb eredmény-
nyel jár. Tudjuk, hogy az iskolában mily nagy küzde-
lem folyik a helyesírás körül. Vannak emberek, akik ki-
kerubén a kózépisko.ábói, sót az egyetemről, még 
mindig hadilábon állnak a helyesírással. A pedagógusok 
i r tóza t ta l gondolnak a helyesírás kérdésére, mert ez á 
leghálátlanabb és leglélekölőbb munka, amit tanító, ta-
nár végezhet. Ér thető tehát, hogy ez a kérdés intenzi-
ven foglalkoztatja a pedagógusokat és már régóta kere-
sik a helyesírás tanulásának a legjobb, legrövidebb, leg-
biztosabb út jai t . Ezek a keresgélések azonban nagyon 
sokáig bizonytalan tapogatódzások voltak. A pedagógu-
sok az általuk a ján lo t t eljárásoknál vagy a sa já t ta-
pasztalataikra, vagy az okoskodásukra támaszkodtak, 
ami azonban nem volt biztos alap. Olyan alapot, amely 
kétségtelen adatokkal, kényszerítő bizonyítékokkal szol-
gál egyik, vagy másik eljárás igaza mellett, senki sem 
keresett. Ilyet különben régebben segédeszközök hiányá-
ban nem is ta lá lhat tak mindaddig, amíg a lélektani ku-
ta tások a lelki folyamatokra fényt nem derítettek. A 
lélektani, különösen a nyelv lélektani kuta tások ráirányí-
t o t t á k a figyelmet azokra a jelenségekre, amelyek a 
nyelvtevékenységnél észlelhetők és így magukra az írás-
jelenségekre is. Az írásje'enségeknél lehetővé \ á ' t , hogy 
a kísérleti lélektant is belevonták és ennek eredményei 
t i sz táz ták a helyesírás tanulásának egynéhány kérdését.. 
Mivel a helyesírás taní tásának a terén még ma is nagy 
a zűrzavar, a tájékozatlanság, nem végzek talán feles-
leges munkát, ha megismertetem ezeket az eredményeket 
és megv^ágítom azokat a helyesírási eljárásokat, ame-
lyek a lélektani kuta tások révén kialakultak. 

Hogy a később ismertetendő eljárásokat kellőképen 
megérthessük, szükséges, hogy a helyesírás-tanítás mód-
szerének rövid vázla tá t és bírálatát adjam, mert csak 
úgy tudunk rámutatni valamely eljárás helyes vagy 
helytelen voltára, ha annak a fejlődését is ismerjük. 

A helyesírás taní tása mindenkor sok gondot okozott 
a tanítóknak, de mindenki úgy tan í to t t , ahogy jónak 
l á t t a . A legáltalánosabb eljárás a helyesírás taní tásánál 
a sillabizálás volt. Ismeretes, hogy a régi olvasástanítás 
a sillabizálás volt. Ez az eljárás nagyon sokáig fenn-
t a r t o t t a magát. Fennmaradása mellett szólt az az érv. 
hogy ez a leghelyesebb módja nemcsak az olvasás, hanem 
a helyesírás taní tásának is. Ez az eljárás abból a téves 
felfogásból indult ki, hogy a szó, akár az írot t , akár a 
hallott , beszélt, vagy olvasott szó, egy szintétikus lelki-
folyamatnak az eredménye, ennélfogva a leghelyesebb ta-
nulási mód a szónak analizálása és azután az elemek-
nek az összetevése. Ma már tudjuk, hogy a szó nem szin-
tétikus, hanem szimultán lelki folyamat eredménye,1 és 
sem az olvasás, sem az írásnál, sem a . hallásnál, sem a, 
beszédnél a szó nem szintézis, összetevés ú t ján ju t a, 
tudatunkba, hanem egyezerro a maga teljes egészében, 
szimultán módon. 

A XIX. század elején azonban már akadtak, akik a 
helyesírás tanításánál a sillabizáló módszer ellen kikel-
tek és az t mondták, hogy nem a betű nevéből, hanem a 

< W. Wundt,: Die Sprache. I, k ö t 2. kiadás, 573. 1. 
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hangból kell kiindulni. A kiejtett , a hal lot t szót kell 
alapul venni és az t kell szótugoitra, majd betűkre fel-
bontani és ezen az úton a helyesírást megtanulni. A 
helyesírás tamiasanál tenat a jut a ^egiouLuodoü szerv. 
(„Uas Ulír ist das Hauptoigan íür die Kechtschreibung." 
Diesteiweg, Lese- und öpracábuch. Iö2á.) A lcaionto-
sabo Helyesírási gyakorlat teüát a diktálás volna es csak 
azután a másolás. 

Liiesterweg íeliogása ellen lépett fel Bormann,® aki az t 
wonuja, hogy nincs jobb módja a helyesírás tanulásának, 
mint az, ha a tanulókat utasí t juk, hogy a nyomtatott 
szöveget egész pontosan íemunolják. Szerinte minden 
szónak Írásban, nyomtatásban megvan a maga fiziognó-
miája és a tanulónak a leiadata, hogy a szónak ezt a 
sajátságos íiziognóiniáját elsajátí tsa. Hivatkozik arra a 
tényre, hogy a sikeiuémák rendesen helyesen írnak. Bor-
maiin teliat nem a hallásra, hanem a látásra heiyezi a 
fősiiiyt, nála tehát a legfontosabb szerv a szem, a leg-
jobb gyakorlat a másolás és csak másodsorban a dik-
tálás. 

A következő lépés volt, amikor ezeket az eljárásokat 
összeegyeztették és azt mondták, hogy a helyesírás tanu-
lásánál bizonyos fokozatokat kell betartani. A kezdd 
fokon olyan gyakorlatokat kell végezni, amelyeknél a fül 
a fő szerv, tenát tolibamondás út ján kell íratni, amiből 
következik, hogy csak olyan szavakat írassunk, amelyek 
úgy iratnak, mint ahogy hangzanak (Gleichschreibungj. 
Azután jön a következő lépés, amikor a tanuló a szavak 
származása és értelme szerint következtetve tanul ja meg 
a helyesírást. (Umlaut, főnév, többesszám stb.) . Végül 
jön a harmadik fok, amikor a szem a legbiztosabb, a leg-
fontosabb szerv és a másolás a legfontosabb gyakorlat. 
Ez t akkor kell alkalmazni, amikor olyan szók í rását ta-
nuljuk, amelyeknek más a betu&iakjuk, mint a hangaiak-
juk (Anderschreibung). Ennek az iránynak a főképvi-
selője Kellner, továbbfejlesztői Kehr" és Dittes.4 

Egy más helyesírástanítási irányt képvisel Ziehnert, 
aki versbe szedett helyesírási szabályokkal vélte a helyes-
írást megtanítani, vagy Wander,6 aki a helyesírási sza-
bályok nagy tömegének könyvnélkül való tudása révén 
akar ta a helyesírást e lsa já t í t ta tn i . 

Az első jelentékenyebb lépést a helyesírás tanulásának 
lélektani megvilágítására J. Wawrzyk tet te . (Die Me-
thode des Kechtschreibunterrichts. Jahrbuch der páda-
gog. Gesellschaft. 1881.) Ö Strickernek (Studien über die 
Sprachvorstellungen) nyelvlélektani kuta tása i alapján 
megkeresi a helyesírás lélektani vonatkozásait. Wawrzyk 
volt az első, aki a motorikus képzeteknek a fontosságára 
rámuta to t t . Az eddigi módszerek ugyanis hol a látási, hol 
a hallási képzetekre fektették a fősúlyt; a motorikus 
képzetekre — amelyek pedig, amint az a későbbiekből 
ki fog derülni, rendkívül fontosak — senki sem gondolt. 
Szerinte nem a látási, vagy hallási képzetek a fontosak 
a helyesírás tanulásánál, hanem azok a mozgásképzetek, 
amelyek a szó kiejtésénél keletkeznek. Ebből következik, 
hogy a legjobb eszköz a helyesírás gyakorlásánál a szó-
nak írásközben való kiejtése. („Das Mitsprechen ist beim 
orthograph. Unterricht das vorzügüchste Mittel.") Sze-
rinte tehát a beszédmozgásképzetek a legfontosabb kép-
zetek a helyesírás tanulásánál. Állításait azonban bizo-
nyítani még nem tudta , úgyhogy a legnagyobb össze-
visszaság kezdett a helyesírás taní tása terén lábra kapni. 

2 Bormann: Der orthograph. Untorricht in seiner ein-
iachsten Gesta'.t. 3. Aufl. 1865. 1 Dittes: Schule der Piidagogik. 1876. 

* Kehr: Praxis und Vol > schule. 5 Wander: Auígaben aug der Orthographíe. 1842. 

Végre Dr. W. A. Lay fogot t hozzá, hogy kísérleti lélek-
tani alapon világítson bele ebbe a nagy zűrzavarba. Vizs-
gálatainak az eredményeit „Führer durch den Recht-
schreibunterrieht, gegründet auf psychologische Vtrsuche 
und verbunden mit einer Kritik des ersten Sach- und 
Sprachunterriehts• Quelle und Meyer, Leipzig 1896" 
(4. kiadás 1913.) című művében foglalta össze. Az ő 
kezdeményezése nyomán azután igen sokan foglalkoztak 
hasonló kísérletekkel.6 Lay művének újabb kiadásában 
sorra veszi az u tána végzett kísérleteket is és azokat a 
maga eredményeivel összehasonlítva a r ra a következte 
tésre jut , hogy a helyesirástanu-ásnál a legfontosabb sze 
repük van az írásmozgásképzeteknek. A legjobb gyakor-
la t szerinte a másolás, támogatva a kiejtéssel, mert a 
helyesírási készségnél „a hang és a beszédmozgási érze-
tek és képzetek és különösen ez írásképek irányít ják és 
ellenőrzik a helyesírási mozgásokat". (Id. m. 4. kiadás 
197. 1.). Ezek a mozgások tudattalanok, automatikusak. 
Egy szó írását tehát addig kell gyakorolni, amíg a szó 
írásához szükséges írásmozgásképzetek automatikusan 
végzik feladatukat. 

Laynak a kísérleteit és az ebből levont következteté-
seket erős kritika tárgyává tették Dr. Joh. Orth (Be 
pertorium der Pádagogik.. 56. köt., I I . 80. L Ulm 1902) 
és Cordsen (Zeitschrift für Psychol. v. Ebbinghaus. 43. 
köt., 298. 1., 1906.) de különösen E. Meumann (Voriesun 
gen zur Einführung in die experiment. Pádagogik. 1907, 
II . köt., 308—3218. 1.), akik rámuta tnak Lay tévedé-
seire és részben más eredményekre jutnak. Hogy ezeknek a 
vizsgálódásoknak az eredményeit megérthessük és ezeket 
a magunk gyakorlatában tudatosan fel is használhassuk, 
szükségünk van azoknak a lelki folyamatoknak az isme-
retére, amelyek az írásnál, ill. a helyesírásnál végbe-
mennek. 

A pszichofiziológiai és a pszichopatologiai kutatások ré 
vén tudjuk, hogy a beszédnek az agy bizonyos részébea 
van a központja. Különböző patologikus esetekből meg-
ál lapí tot ták, hogy úgy a lelki, mint a fiziologiai jelenségek-
nek külön-külön központjuk van, amelyek azonban egy-
mással összefüggésben vannak. Külön központja van a 
hangképeknek (hallási képzeteknek), külön az írásképeknek 
(látási képzeteknek), külön a beszédnek (beszédmozgási 
képzeteknek) és külön az írásnak (írásmozgási képzetek-
nek). Azok az idegingerek, amelyek a szó és fogalom 
alapjául szolgálnak, az agyvelőnek különböző helyén van 
nak, úgy, hogy pl. a szóközpontnak a megbetegedési 
vagy eltűnése nem vonja maga után a vele kapcsolatos 
fogalomnak az eltűnését, do azért egyes központoknak 
a megbetegedés eltűnése vagy sérülése a legkülönbözőbb 
hatással lehet a velük kapcsolatos központokra. Kelet-
kezhetnek pl. olyan beszédzavarok, hogy az értelem egész 
zavartalan marad, a beszédszervek is egész pontosan 
artikulálnak, az illető mégsem tud beszélni, vagy eset 
leg tud beszélni, de nem tud írni, vagy fordítva; vagy 
ki tud ja ejteni a szavakat , de nem tud ja mit jelentenek: 
vagy ki tudja ejteni a szavakat, csupán a kezdőhangjukat 
nem tudja kiejteni, vagy fordítva, csupán a szavak 
kezdőhangjána emlékszik már; vagy rendesen tud be 
szélni, csupán egynéhány szót nem ismer már, de ezt 
a néhány szót le sem tudja írni; vagy megismeri a szá-
mokat, de nem ismeri meg a betűket stb. (Lásd Kussmaul, 
Die Störungen der Sprache.) Ilyen esetek megfigyeléséből 

* Haggenmüller és Fuchs (Giessen), Lobsien (Kiel), Rot-
ach l/Ciiricli). Pfeiffer (\\ iirzbnrgl, I t sc lmer (Jena), 
Smedley (Chicago), Pedersen (Kopenhága), Belot (PáriB). 
«nbir>;ch Métral (Genf), Jonckheere (Brüsszel). 

Weszely Ödön (Budapest). 
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és boncolási adataiból arra a következtetésre ju to t t ak , 
hogy külön központjuk van a tárgyi, tartalmi képzetek-
nek és külön központjuk van a nyelvi alaki képzeteknek. 
Az alábbi r a jz vázlatosan m u t a t j a a különböző köz-
pontoknak az összeköttetéseit: ' 

a * . 

(fMvtt 
Tárgyi (tartalmi) összképz. 
T = tapintási képzetek 
L = látási képzetek 
H — hallási képzetek 
Sz = szaglási képzetek 
I = izlési képzetek 

Nyelvi (alaki) összképzetek 
i m k — irásmozgásképzetek 
ik k = írásképképzetek 
bmk — beszédmozgásképz. 
hk k = halláskép (hang) 

képzetek. 
A tárgyi és nyelvi képzetek összefüggésének vázlata. E 

Vegyünk már most Lay nyomán egy konkrét példát 
ezen összefüggés szemléltetésére. Ha egy almát látunk, 
akkor fénysugarak jutnak a szemünkbe, amely a rece-
hártyán változást idéz elő s az inger az idegek ú t j án 
el jut az agyba (L központ) és o t t a ganglionsejteket 
ingerli. Ennek a fiziológiai folyamatnak kísérője egy lelki 
folyamat, amelyet látási érzetnek nevezünk. Az a fizio-
lógiai folyamat, amely az érzetet létrehozta, valami vál-
tozást idéz elő az agyvelő bizonyos részében, ami lehe-
tővé teszi, hogy a lá to t t t á rgyra visszaemlékezünk. Ha 
az agynak az t a központját eltávolítjuk, amelyben az 
emlékkép van, akkor az illető egyén képes ugyan látni 
a tárgyakat, de nem emlékszik rá juk. A látásnak tehá t 
másutt van a központja, mint a lá tási érzeteknek, látási 
emlékképeknek. 

'A almáról azonban nemcsak látási érzeteket és képze-
teket, hanem szaglási (Sz), ízlési (1), tapintási (T) és 
hallási érzeteket és képzeteket (ha leesik) (H) szerzünk. 
Mivel a ganglionsejtek szálakkal, úgynevezett összekötő 
vagy asszociáció-szálakkal egymással össze vannak kötve, 
ezek lehetővé teszik azt, hogy többszöri észrevevés után 
elegendő egy érzetnek a feltűnése — pl. az alma lá tása 
—, ez felidézi a többi, vele kapcsolatos mellékképeket, 
képzeteket. Ebből a megfigyelésből nevezetes következte-
tésekre juthatunk a helyesírás t an í tásá ra nézve: 1. Egy 
érzéki tárgyról különböző részképzeteket szerezhetünk. 
2. Ezek a részképzetek az asszociáció-szálak révén egy-
mással kapcsolatban vannak. 3. Egy részképzet asszociá-
ciója révén felidézhetők a többi részképzetek. 4. A asszo-
ciált részképzetek alkotják az összképzetet. Ezek a kép-
zetek függetlenek a beszédtől, ilyeneket az állatok is 
szerezhetnek. 

Az ember a képzeteket azonban meg is nevezi. Az 
alma látásakor az almát meg is nevezhetjük. Az „a lma" 
szó kiejtésekor a beszédszervek igen komplikált mozgást 
végeznek. Ezek a mozgások szintén érzeteket idéznek elő, 
amelyek a ganglionsejtekben éppoly változásokat hagy-
nak hátra, mint a külső ingerek révén keletkezett érze-

tek. A mozgásokról tehát 6zintén lesznek képzeteink, 
úgynevezett mozgásképzeteink. A beszédnél beszédmoz-
gásképzetek, az írásnál írásmozgásképzetek keletkez-
nek. Ezeknek a mozgásképzeteknek rendkívül fontos eze-
repük van az írástanulásnál. Ha tehát az alma látásakor 
az „alma" szót ki is ej tet tük, akkor a következő kapcso-
lat keletkezhetik: L-T-I-Sz-hkk-bmk; vagyis az a gan-
glionkomplexum, amelyben a nyelvi képzetek vannak, kap-
csolatba lépett azzal a ganglionkomplexummal, amelyben 
a tárgyi részképzetek vannak. A nyelvi képzeteknek az a 
nagy jelentőségűk, hogy egy nyelvi részképzetnek a fel-
tűnése felidézheti a tárgyi képzetet. A tárgyi és nyelvi 
képzetek együt t alkotják a fogalmat. 

Aki azonban írni tud, annál még egy újabb kapcsolat 
is keletkezhetik. Az illetőnek vannak írásmozgási éc 
írásképképzetei (érzetei). Ezek újabb kapcsolatokat léte-
síthetnek. Így keletkezhetik 5 tárgyi és 4 nyelvi (alaki) 
képzetkapcsolat. Lay ez utóbbiakat két csoportra osz t ja : 
a hang- és íráskép szerinte szenzorikus, a beszéd- és írás-
mozgás motorikus. Meumann7 azonban r á m u t a t arra, 
hogy ez a szembeállítás lélektani tévedés, mert a moto-
rikus képzetek is eredetükre nézve szenzorikus képzetek. 
Ezen a tévedésen alapszik Lay hipotézisének sok téve-
dése is. 

A különféle képzetcsoportok ezen „feltételezett" kap-
csolódásának az ismerete elvezet minket a helyesírás-
tanulás problémájához. Felmerül a kérdés: milyen be-
folyásuk van az egyes képzetcsoportoknak egymásra? 
Milyen befolyásuk van a hang- és írásképzetek mellett 
a beszédmozgás- és írásmozgásképzeteknek a helyesírás-
tanulásra? Ebből a következő részletproblémák származ-
nak: 1. Milyen kimutatható értéke van a helyesírás tanu-
lásánál a diktálásnak, másolásnak, sillabizálásnak (han-
goztatásnak) és emlékezetből való írásnak. 

2. Milyen részük van a helyesírásnál a gyakorlatban 
a hangképeknek, írásképeknek, a hallási és lá tási kép-
zeteknek, a beszédmozgás- és írásmozgásképzeteknek? 
Melyik az uralkodó, a döntő képzetcsoport a szó helyei-
írása alkalmával? 

3. Melyik szemléleti eszköz jobb a helyesírás tanulásá-
nál: a nyomta to t t vagy az í ro t t betű? 

4. Vájjon mi játszik szerepet fogalmazás közben a szók 
leírásánál: az értelem, az emlékezet, vagy az érzelem? 

Lay az á l ta la felvetett első három kérdésre a kísérleti 
lélektan révén akar t pozitív feleletet kapni. Kísérleteit 
sokan ellenőrizték, kiegészítették és javítot ták. A kísér-
letek ismertetésére i t t nem térhetek ki. I t t csupán azokra 
az eredményekre kell rámutatnunk, amelyeket ezekből a 
kísérletekből megállapítottak. De már i t t kell jeleznem, 
hogy ezek a kísérletek nem vezettek mindenben egységei 
eredményekre. Ennek az oka bizonyára abban van, hogy 
vagy nem egyforma körülmények közt, vagy nem egysé-
ges szempont szerint történtek a kísérletek, vagy külön-
böző értékű gyakorló anyag (pl. az egyik értelmes, a 
másik értejemnélküli szavakat vesz alapul) szolgál a kí-
sérletek alapjául, vagy a kísérő mellékkörülmények nem 
egyformák (pl. reggel, vagy délben, milyen taní tási órs 
után, milyen nyelven, milyen korban végzik a kísérletet). 
Ezek a körülmények általában igen nehézzé teszik a lé-
lektani kísérleteket. 

Lay mindenekelőtt azt á l lap í to t ta meg, hogy a tanulók 
sokkal jobban jegyzik meg az elébük tett irottbetűs szó-
kat, mint a nyomtatot tbetűs szókat . 

Kísérleti anyagul Lay nem értelmes, hanem meetersi-

7 Meumann: Vorlesungen. 
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gesen összerakott, értelmetlen szavakat vett fel, abból 
indulva ki, hogy így sokkal jobban lehet összeválogatni 
olyan szókat, amelyek egyforma helyesírási nehézségeket 
okoznak. Más kísérletezők ezt a felfogást nem helyesel-
ték és értelmes szókat vettek fel, de nagyjában hasonló 
eredményekre jutottak, mint Lay. Azonban dr. J. Osth 
és Meumann" bírálatai kimutatták, hogy értelmetlen 
szavak felvétele nem helyes. 

Lay a következő kísérleti csoportokat állította egybe: 
I. Hallás: tollbamondás. 
a) hallás beszédmozgás nélkül, 
b) hallás halk utánmondással, 
e) hallás hangos utánmondással. 

II. Látás: olvasás, hangoztatás. 
a) látás beszédmozgás nélkül, 
b) látás halk utánmondással, 
e) látás hangos utánmondással. 

III . Sillabizálás. IV. Másolás. 
Fontos kérdés volt megállapítani, hogy milyen helyes-

írási nehézségeket öleljenek fel az egyes kísérletek. Ez 
igen nehéz probléma, mert nagyon nehéz eldönteni, hogy 
mi okoz nagyobb vagy kisebb nehézséget. A kísérleteknél 
ugyanis nem közömbös, hogy a különböző 6zók különböző 
artikulációval és különböző helyesírással bírnak-e vagy 
sem. Lay a kérdést úgy oldotta meg, hogy olyan szavakat 
szerkesztett, amelyekben a különböző gyakorlatoknál a 
mássalhangzók nem változtak, csupán a magánhangzók, 
pl. a hallásgyakorlatoknál beszédmozgás nélkül: Libug, 
Bollis, Gohlin, Senfil; a hallás halk utánmondásnál: 
Labog, Bulles, Gihlan, Saifol. 

Meumann ezt methodikai hibának mondja, mert „aki 
emlékezetkísérleteket végzett, az azonnal látja, hogy ez 
a hallás számára hátrányos, a szem számára azonban 
előnyös. Ezért kellett az anyag kiválasztása miatt is 
egy önként érthető túlsúlynak keletkeznie a látás javára". 
(Id. m. 314. 1.) 

Hogy a tanulók olyan kísérleteknél, amelyeknél a be-
szédmozgásokat ki kell kapcsolni, na beszélhessenek, 
megkívánta Lay a tanulóktól, hogy erősen összeharapják 
az állkapcsukat. Azonban az nagyon tökéletlen elfojtása 
a beszédmozgásoknak, mert bármennyire is szorítsuk 
össze az állkapcsokat, a belső beszédet ez nem zavarja. 

Lay kísérleteit népiskolai és tanítóképző-intézeti ta-
nulókkal végezte (3000 + 1800 egyes kísérlet). A i összes 
kísérletek átlagos eredménye a következő: 

Diktálás, hallás, utánmondás nélkül: egy ta-
nulóra esik 8'04 hiba 

Diktálás, hallás, halk utánmondással egy ta-
nulóra esik H'öS „ 

Diktálás, hallás, hangos utánmondással: eg j 
tanulóra esik 2-25 „ 

Látás, olvasás, utánmondás nélkül: agy ta-
nulóra esik \ 1"2Í „ 

Látás, olvasás, halk utánmondással: egy ta-
nulóra esik 1'02 „ 

Látás, olvasás, hangos utánmondással: egy 
tanulóra esik 0'96 „ 

Sillabizálás: hangosan: egy tanulóra esik . . 1*02 „ 
Másolás: halkan: sgy tanulóra ssik 0'54 „ 

Hasonló eredményit vezettek dr. Wttztly Ödön (A mo-
áern pedagógia útjai*. 1918. 366— 369. L) Budapesten 
végzett kísérletei. 

Lay a maga eredményeiből arra a következtetésre jut , 
hogy a helyesírástanulásnál a legjobb eredményekre lehet 
jutni a másolás útján, ha hangos utánmondással van 
kapcsolatban (látás-írásmozgás), u tána jön a sillabizá-
lás és olvasás, és legvégül a diktálás. „A diktálást az 
olvasás és sillabizálás háromszorosan, a másolás hat-
szorosan felülmúlja." (Id. m. 207. 1.) 

Ámde Lay egy nevezetes mozzanatot hagyott figyel-
men kívül, amelyre Meumann hívta fel a figyelmet. Lay 
t. i. a fenti eredmény alapján azt állította, hogy az 
írásmozgásképzeteknek párosulva a látási képzetekkel 
van a legnagyobb gyakorlási értékük. A helyes íráskép 
megrögzítésénél tehát szerinte az írásmozgásképzeteknek 
van a legnagyobb befolyásuk az íráskép megmaradására. 
Meumann' azonban úgy véli, hogy nem az írásmozgások-
nak van i t t döntő fontosságuk, hanem annak a körül-
ménynek, hogy a másolásnál az író kényszerítve van a 
lá tot t írásképet szukcesszive, lépésről lépésre szemmel 
kísérni ós figyelemmel elemezni és ezáltal a figyelem kény-
szerítve van hosszú ideig az egyes írásformáknál időzni 
és ezáltal a szónak sokkal alaposabb elemzését és emlé-
kezetbe vésését idézheti elő, mint pl. a diktálásnál. Meu-
mann tehát Lay eredményeiből ezt a következtetést vonja 
le: „Az a módszer bír előnnyel, amely a tanulót az op-
tikai szóképnek az elemzésére és emlékezetbe vésésére 
kényszeríti, és ha az írásgyakorlat ehhez vezet, akkor 
ennek a körülménynek köszönheti hatását ." 

Lay kísérleteivel szemben azonban igen sok kísérlet 
nem csupán az írásmozgásképzeteknek, hanem a beszéd-
mozgásképzeteknek a nagy, illetve nagyobb jelentőségét 
mutat ta ki. Ezek a kísérletek természetes kiegészítői 
azoknak a patologikus írásanalíziseknek, amelyek kiderí-
tették, hogy a beszéd és írás a hang- és beszédmozgás-
képzetekkel, továbbá az íráskép- és mozgásképzetek benső 
kapcsolatban vannak egymással. Ebből Meumann a kö-
vetkező eredményre jut : „Mivel a patológia szerint a 
beszédmozgások támogató mozzanatot alkotnak, ennél-
fogva a legjobb helyesírási módszernek a következőnek 
kell lennie: a szónak a látása, elemző másolással, támo-
gatva elemző beszéddel (sillabizálással). Mert ez az el-
járás alkotja a legszilárdabb és a legrészletesebb asszo-
ciációt a látási kép és az ezt létrehozó kézmozgás közt, 
amelynél egyúttal kihasználja az írónak általános mo-
torikus beállítását." (Id. m. 324. 1.) De hozzáteszi, hogy 
ezek az eredmények a gyermek képzettípusa (Vorstellungs-
typus) szerint bizonyos mértékben módosul, habár nem 
is lényegesen. A látási típusúaknak bizonvára a látással 
kapcsolatos, a hallási típusúaknak a hallással kapcsola-
tos gyakorlatok fognak kedvezni. » 

Mindezek az eredmények és következtetések a kísérleti 
lélektanra támaszkodnak. Kérdés azonban, hogy Lay és 
követői helyes ú to i jártak e, amikor a kísérleti lélek-
tant tették a módszer alapjául, illetve alkalmasak-e ezek 
a kísérletek a hqlyes módszer megállapításához, mert 
hisz ahhoi kétség nem fér, hogy a kísérleti lélektan a 
legalkalmasabb alap bizonyos tételek beigazolására. Lay 
és számos követője egész határozottsággal következtet-
nek a helyesírás helyes módszerére a végzett kísérletek 
eredményeiből. Kérdés, alkalmas mód-e az ilyen fa j t a lé-
lektani kísérlet annak a megállapítására, hogy milyen 
eljárással lehet a legjobb helyesírási eredményeket elérni. 
Abban nincs kétség, hogy a kísérletek alapjául szolgáló 
szóanyagban a kísérletek alapján meg lehet állapítani 
a legjobb eljárást. Ámde ezeknél a kísérleteknél a kísér-

• (Id. m. 815—31®. i* 3J4. 1.) 



43—44. szám Néptanítók Lapja 19 

leti anyag valami egészen más dolog, mint a spontán 
fogalmazásnál a szó. A kísérlet izolált anyagot nyúj t , 
amelyre a figyelem rá van irányítva, ahol az írónak a 
feladata a hal lot t , l á to t t szót helyesen leírni. A kísér-
leti személynek a figyelme tehá t magára az í rásra van 
irányítva. Ámde Wundtnak ée másoknak a kísérleteiből 
tudjuk, hogy amikor beszélünk, vagy amikor írunk, a 
figyelem nem a beszédre, a kiejtésre, nem az írásra, 
a betűkre van irányítva, hanem a beszéd tárgyára, a tar-
talomra. Nem is vagyunk képesek egyszerre a ta r ta lomra 
és az alakra, a tárgyképzetekre és a szóképzetekre 
figyelni. Mi figyelhetünk ugyan a beszédünkre, az írá-
sunkra is, de ugyanakkor nem irányíthat juk figyelmünket 
a beszéd tar ta lmi részére. Amikor azonban figyelmünket 
a beszédre, í rásra irányítjuk, akkor a beszéd már nem 
alaki, hanem tárgyi képzet. A beszéd, írás mint ilyen 
alkotja a figyelem tárgyát . A kísérletek tehát nem az t 
mutatják, hogy milyen eljárással tanuljuk meg legjobban 
azt a helyesírást, amelyet tudat ta lanul , automatikusan 
alkalmazunk, amikor fogalmazunk, hanem csak az t , hogy 
hogyan jegyezzük meg magunknak a legjobban az írás-
képeket akkor, amikor az írásképek alkotják a figyelem 
tárgyát . A kísérlet megmutatja nekünk azt, hogy melyik 
eljárás mellett emlékszünk vissza legjobban az írás-
képekre. Ámde a helyesírás alkalmazása nem az emlé-
kezet, vagy helyesebben, nem csak az emlékezet 
iolga. A helyesírást a legtöbben az emlékezet dol-
gának tekintik. „Az emlékezet az a lelki készségünk, 
hogy lelki tar ta lmainkat akkor is fel tudjuk idézni (re-
produkálni), amikor a külső ingerek nincsenek jelen.10 

Ámde ha megfigyeljük magunkat, amikor fogalmazunk 
akkor észrevehetjük, hogy mi egyáltalában nem gondo 
lünk arra, hogy ismerős szavaknál milyen írásképe van 
a szónak, nem idézzük emlékezetünkbe az írásképeket. 
Minden gyakorlott író megállapíthatja, hogy akkor, ami 
kor folyékonyan ír, fogalmaz, egyáltalában nem gondol 
ax írásra, legfeljebb akkor, amikor helyesírási nehézségek 
merülnek fel. A kéz nem úgy hozza létre az írásképet, 
hogy az író ráemlékszik, valamint a beszédszervek sem 
az emlékezet révén hozzák létre a hangot. A beszódmoz 
gások és írásmozgások közt hasonlóság van lelki szem 
pontból. A beszédről a lélektani kísérletek kiderítették, 
hogy az nem a tuda t vagy emlékezet működésének az 
eredménye, hanem az érzelem működése következtében jő 
létre a beszéd. Beszéd közben csak a beszéd tárgyára irá 
myítjuk figyelmünket; az egyes szókra, hangokra, azok 
kapcsolódására, viszonyítására nem gondolunk, mert ezek 
létrehozásánál nem a tudat, az emlékezet, hanem az ér 
zelem játssza a főszerepet. (Ld. Wundt: Physiologischa 
Psvchologie. 5. kiad. 1903. I I I . 107. Höffding: Psycho-
logie in Umrissen. 1893. 411. 1. Ziegler: Das Gefühl. 
1899. Störring: Zur Lehre von Einfluss der Gefühle auf 
i i e Vorstellungen nnd ihren Yerlauf. 1896.) Ugyanezt 
mondhatjuk az írásról is, azzal a különbséggel, hogy 
amíg a hang, a beszéd létrejötténél az íráskép- és írás 
mozgásképzeteknek semmiféle segítőszerepét nem észlel 
hetjük, addig az írásnál a beszédmozgás- és hangképze 
teknek bizonyosfokú jelenlétét, segítőszertpét lehet ész 
lelni. 

Lát juk tehát, hogy a lelki folyamat más a lélektani 
kísérletnél és más a folyó írásnál. A fent ismsrtetett lé 
hk taa i kísérletek tehát osak részben alkalmasak arra. 
hogy a helyesírás tanulásának a módját meg lehessen 
állapítani. Izek a kísérletek izolált szókkal dolgoznak 

M K«> •yala: A lattá fiat. II. lü 1. 

és inkább emlékezetkísérletek. A folyó írásnál azonban 
nem izolált szókkal, hanem összefüggő beszéddel van 
dolgunk, amelynél a figyelem nem az írásképre, hanem 
a beszéd, írás tárgyára, tar ta lmára van irányítva. A 
folyó írásnál az írásművelet automatikus. Minden írás-
tanulásnak a végcélja az, hogy úgy tud junk írni, hogy 
az í rásra ne kelljen külön figyelmet fordítani. Ez a célja 
a helyesírástanulásnak is: úgy megtanulni minden szó 
írásmódját , hogy azt helyesen írjuk le anélkül, hogy erre 
külön figyelmet kellene fordítanunk. 

Azoknál a szóknál, amelyeknek az í rása fonetikus, 
ahol tehá t a kiejtés és az írás közt nincs lényeges elté-
rés, o t t a szó automatikus leírása nem fog különösebb 
nehézségeket okozni. Ha azonban a szó kiejtése és írás-
képe köz t különbség van, o t t már a gyakorlot t író is 
megakad. (Shakespeare.) De ha gyakran í r j a ezt a szót, 
akkor már annál sem akad meg. Az angol ember minden 
akadály nélkül írja le a legeltérőbb írású szókat anélkül, 
hogy oda kellene gondolnia. Miként lehetséges ez? 

Hogy ezt a kérdést megvilágíthassuk, rá kell mutat-
nunk arra , hogy különbség van az í rot t nyelv (betűnyelv) 
és a hangzó nyelv (hangnyelv) közt. Általában az t hi-
szik, hogy ha pl. kiejtjük ezt a szót „tanuló", akkor hat 
egymás u tán következő hangot ejtettünk ki. Ez azonban 
tévedés, mert mi i t t nem hat , hanem csak egyetlenegy, 
de folyton változó hangot ejtettünk ki. H a t hangot 
akkor ej tet tünk volna ki, ha^ mindegyiket külön-külön 
(t-a-n-u-l-ó) ejtettük volna ki. Ha a hegedűhúron ujja-
mat fel- és lecsúsztatom, olyan hang keletkezik, amelynek 
a hangmagassága folyton változik. Erre nem mondjuk, 
hogy több hang, hanem hogy egy hang, amelynek azon-
ban minden mozzanata más és más hang. Mi ebből azon-
ban csak az egész és fél (jó fül még a nyolcad) hang-
különbségeket vesszük észre. Ugyanígy van a szó kiejté-
sénél, amely tulajdonképen szintén végtelen sok, egymás-
tól eltérő hangból van összetéve, de mi ebből csak a ki-
emelkedő hangokat tudjuk felfogni. A fonetikai írás is 
tehát csupán ezeknek a kiemelkedő hangoknak a jelö-
lése.11 Fonetikai írást azonban csak a nyelvtudomány 
használ. A közéletben minden nép bizonyos helyesírási 
rendszer szerint ír, amely a fonetikai ós különféle elvek-
nek a kompromisszumából keletkezett. (Történeti elv pL 
az angolban: cough, ewe; etimologiai elv pl. a magyar-
ban: játsszunk, taníts; logikai elv pl. a németben: Weise, 
Waisa.) Minél több különféle elv érvényesül a helyesírási 
rendszerben, annál inkább fog egymástól eltérni a betű-
nyelv a hangnyelvtől. Ha mármost összehasonlítjuk vala-
mely nyelvnek a betűnyelvét a hangnyelvével, akkor néha 
megdöbbentő különbségeket vehetünk észre. Vegyünk pl. 
egynéhány angol szót, s hasonlítsuk össze a betűképét a 
hangképével: (A hangképet i t t tökéletlen fonetikai át-
írással adjuk.) 

í r ás : ear (fül); earl (gróf); duck (kacsa); dus (vétkes); 
Kiejtés: í r ; örl ; dök ; d j u ! 
Í rás : ever (mindig); ewer (rizes kanna) 
Kiejtés: evör ; júör 
Írás: cough (köhögés); could ( tudott) ; two (kettő) stb. 
Kiejtés: kof (kaf) ; kud ; tu 

Ha ezeket az írásképeket összehasonlítjuk a hang-
képekkel, akkor egyik a másikkal szemben úgy tfinik fel, 
mintha két különböző nyelvnek a szavai lennének. Ha 
ezeket a szókat, amelyek fonetikusan vannak írva, oda-

u H. Paal: Prinzipien der Sprachgetchichts. 3. kiadás 
41. lay. Ceerart: Partit. Zutammtnhsng 44. 1. 
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adjuk egy angol embernek, aki jól tud angolul írni, ez 
az t mondaná rá, hogy ezt a nyelvet nem érti. ö tehát 
a fonetikai írással í r t nyelvet idegennek érezné. Ha pedig 
valakinek, aki jól tud angolul beszélni, de még 6oha angol 
írást nem látott , m u t a t j u k meg az angol helyesírással 
í r t szókat, akkor ez az angol írásra fogja mondani, hogy 
valami idegen nyelv. A helyesírás szempontjából a dolog 
tényleg úgy is van: a betűnyelv más nyelv, mint a hang-
nyelv. Ennek a körülménynek a kidomborítása rendkívül 
fontos a helyesírás tanulása szempontjából. Tudomásom 
szerint Flagstad12 volt az első, aki erre nyomatékosan 
rámuta to t t . Ha a t anu ló t kezdettől fogva hozzászoktat-
juk ahhoz, hogy neki két különböző nyelvet kell meg-
tanulnia: egyet, amikor beszél s egy másikat, amikor ír, 
s a kettő úgy viszonylik egymáshoz, mint két nyelvnek 
a fordítása (als eine A r t Uberzetzung der gesprochenen 
Sprache), akkor a tanuló egész más figyelemmel fogja 
kísérni az írásképeket. H a pl. a tanulót így ok ta t juk : 
Te kiejted ezt a szót „jácunk"; ezt így egész helyesen 
ojted ki. Ámde, ha ezt le akarod írni, akkor már olyan 
szót kell leírnod, amely így hangzik: j-á-t-sz-u-n-k 
(j-á-t-s-sz-u-n-k). Vagy: Az angolok legnagyobb dráma-
íróját „sekszpír"-nek hívják; de ha ezt a nevet le akar-
juk írni, akkor már „s-h-a-k-e-s-p-e-a-r-e"-nek hangzik. 
Hosszas gyakorlat u tán a betűnyelv és hangnyelv közt, 
végül pedig a beszédmozgá6ok és írásmozgások közt oly 
intenzív asszociáció keletkezik, hogy már nem szükséges 
a betűnyelvet a tudatunk előterébe helyezni, az írásérzék 
következtében az írásmozgások a helyes írásképet fogják 
létrehozni. A tárgyképzet feltűnésekor működésbe lépnek 
a vele kapcsolatos beszédmozgásképzetek (hangképek) és 
a megfelelő betűnyelv-írásképek és írásmozgásképzetek, 
amelyek működésbe hozzák az izmokat, amelyek leírják 
a szót. Ezek a mozgások végre automatikusan, reflex-
szerűen mennek végbe. 

Ahhoz, hogy megállapíthassuk, hogy milyen intenzív 
kapcsolat van betünyelv hangképzetei, beszédmozgáskép-
zetei és az írásmozgásképzetek közt, nincs is szükségünk 
kísérletre, ezt egyszerű önmegfigyelés ú t j án is megálla-
pí that juk , ha megfigyeljük magunkat, amikor fogalma-
zunk, s írásközben egyszerre csak megakadunk, mert nem 
tudjuk biztosan a szó írásmódját. Ilyenkor megszólal a 
belső nyelv, de nem a hangnyelv, hanem a betűnyelv. Ha 
az asszociációk a hangnye l / és betűnyelv közt gyen-
gék, akkor fellép a bizonytalanság érzete. 

Az önmegfigyelés igazolja azokat a kísérleteket is, 
amelyeket Wundt1 3 a szóképzetek társulásáról általában, 
Lobrien és mások a helyesírással kapcsolatban végeztek, 
amelyek megállapítják azt , hogy a hangképzetek és írás-
mozgásképzetek közt sokkal erősebb a kapcsolat, mint 
a látási és írásmozgásképzetek közt. E z t a megfigyelést 
megerősíti Meumann is (id. m. 305. 1.), aki azt mondja: 
„mi hallva és beszélve írunk, mert a „belső hang", a csen-
des beszéd az írásmozgásokat állandóan megelőzi". Erre 
a megállapításra j u t Störring is, aki a beszédmozgás-
képzetek központjának sokkal nagyobb jelentőséget tu la j -
donít az írásnál, mint az olvasásnál. Kísérletek igazol-
t ák különben azt is, hogy a látási emlékképek hamarabb 
tűnnek el, mint a hallás út ján nyert emlékképek, mert 
a látási-mozgási képzetek és tárgyképzetek közt levő 
asszociáció lazább, min t a hallási-mozgási és tárgykép-
zetek közt lévő kapcsolat. 

14 Chr. B. Flagstad: Psychologie der Sprachpadago-
gik. 1913. 90. 1. 13 Wundt: Die Sprache. I. köt. 2. kiadás 560. 1. 

Rá kell még muta tni egy igen fontos nyelvlélektani 
jelenségre, amelynek nagy jelentősége van a helyesírás 
tanulása szempontjából. Ismeretes, hogy az ember tuda-
tában a 6zó akár hallás, akár olvasás, akár beszéd, akár 
írás közben nem szukcesszív folyamat, jelenségként jele-
nik meg, hanem szimultán jelenségként, egyszerre a 
maga egészében. Az ember hallás, olvasás, beszéd vagy 
írás közben nem figyel a szó egyes elemeire, a hangokra, 
betűkre, hanem t isz tán a szó ta r ta lmára , értelmére. A 
szó csak jelként tűnik fel, amely kivál t ja a megfelelő 
tárgyi képzetet; a jelre, annak részleteire nem figyelünk. 
Lelkünk a sok betűből álló szót csak egy jelnek fogja 
fel. Hogy ez így van, mi sem igazolja jobban, mint az, 
hogy képesek vagyunk gyorsírással írni és gyorsírást 
rendesen olvasni, ahol pedig minden szónak (pl. a vi ta-
írásban) egy-egy jel felel meg. De nemcsupán ez, hanem 
patologikus megfigyelések is igazolják, hogy a lélek , a 
sok betűből álló szót egy jelnek fogja fel. Egy giesseni 
professzor, Sommer, pl. a következő esetet figyelte meg. 
Egy beteg képtelen volt az egyes betűket tollbamondás 
után leírni, ellenben egyes szavakat, mint pl. a nevét, 
vagy „Würzburg", egész helyesen le tudot t írni. Ez a 
jelenség csak úgy magyarázható, hogy a beteg a 6zót 
nem egyes betűkből állónak, hanem egységes egésznek 
fogta fel, amelyben az egyes elemek, a betűk már eltűn-
tek. 

Ebből a megfigyelésből az a fontos helyesírástanulási 
szabály következik, hogy a szót kezdettől fogva egységet 
egésznek taní tsuk és nem betűkből szukcesszív módon 
keletkezett jelsornak, mint ahogy a sillabizáló módszer 
teszi. 

Mivel azonban a szó és a mondat közt kb. olyan vi-
szony van, mint a betű (hang) és a szó közt, abból kö-
vetkezik, hogy a helyesírási gyakorlatoknál a szó se te-
kintendő a maga izoláltságában, hanem mindig az össze-
függő beszédben. Az egyes, izolált szó gyakorlása, akár 
tollbamondás, akár másolás ú t j án történjék az, nem fog 
azzal az eredménnyel járni, mint az összefüggő beszéd 
gyakorlása, írása. Ebből persze nem következik, hogy 
bizonyos helyesírási eltérések, kivételek gyakorlása céljá-
ból ne Írassunk néha egyes szavakat . De ha ezt tesszük, 
akkor tesszük ezt mindig az ellentét, az eltérés kidom-
borításával, szembehelyezésével. (Pl . tárgyal — tá rggyal ; 
Haar — Jahr — klar ; nahm — kam; Saal — Mahl — Mai 
stb.) 

Felmerül még az a kérdés, hogy milyen értéke és mi-
lyen befolyása van a helyesírási szabálynak a helyesírás 
tanulásánál? I t t először azt a kérdést kell tisztázni, hogy 
lehet-e írás közben egyszerre, egyidőben gondolni az írás 
tar ta lmára és az írás alakjára. H a ez lehetséges volna, 
akkor a helyesírás a legkönnyebb dolgok közé tartoznék. 
Sajnos azonban, az emberi lélek egyszerre csak egy do-
logra tud gondolni, figyelni, s hiába tudjuk a helyesírási 
szabályt, a r r a írás közben nem gondolunk. Az iskolai 
tapasztalat eléggé igazolja, hogy a tanulók pl. jól isme-
rik azt a helyesírási szabályt, hogy a magyarban a 
hosszú magánhangzót ékezettel, a mult idő r ag já t ket tős 
t-vel, a németben a főnevet nagy betűvel kell írni, és 
mégis igen sok hibát követnek el. A szabály ismerete te-
hát még nem óv meg a hibáktól. Azért céltévesztett az 
a helyesírástanítási mód, mint amilyen a Wander-féle, aki 
a szabályok alapos betanultatása után ilyen mondatokat 
adot t a tanulóknak: „die kuh h a t krume hörNer", hogy 
azokat a tanulók a tanult szabályok alapján javítsák ki. 
Helytelen az ú. n. „lyukas" szavaknak az alkalmazása 
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szövegből álljon. Az egyes, összefüggésnélküli ezók írá-
sánál a figyelem nem a tárgyképzetekre, hanem magukra 
az írásképekre (hangképekre) irányul. A helyesírási gya-
korlat célja azonban nem az, hogy olyan gyakorlatokat 
végezzen, amelyeknél a tárgyképzet ki van kapcsolva, ha-
nem ellenkezőleg, az a célja, hogy a tárgyképzettel kap-
csolódjék a betűnyelv hangképzete, illetve írásképképzete. 

A tárgyképzethez kell társulnia mindenekelőtt a hang-
képzetnek, mert az írást rendesen megelőzi a „belső be-
széd". Mivel azonban a hangnyelv némileg különbözik a 
betűnyelvtől, azért szükségünk van a betűnyelv hang-
képzeteire is. A betűnyelv hangképzeteit legkönnyebben 
a látás ú t j án szerezhetjük meg, a leírt szóknak az elem-
zése révén. Szükséges lesz tehát az írott szóképeknek a 
hangoztatása, hogy asszociáció keletkezzék a tárgykép-
zet, az írásképképzet, a hangképzet és a beszédmozgá®-
képzet közt. 

Végül szükségünk van a most felsorolt képzetcsoport 
és az írásmozgásképzetek közt létesítendő társulásra, 
hogy a kéz izmai simán, akadály nélkül végezhessék a 
megfelelő mozgásokat. Szükségünk van tehát olyan írás-
gyakorlatokra, amelyek kapcsolatban vannak kiejtési, 
beszédmozgási gyakorlatokkal, amelyek a l á to t t írásképet 
elemezve ejtik ki. A fenti lélektani fejtegetések alapján 
tehát az t a gyakorlatot kell a legjobbnak tekintenünk, 
amely írottbetűs összefüggő szöveg másolása közben 
hangosan kiejti a szó betűnyelvi alakját. Ez a gyakorlat 
egyesíti kb. a legtöbb nélkülözhetetlen képzettársítást. 
A többi gyakorlat, mint az egyszerű másolás, tollbamon-
dás, emlékezetből való Íratás mind jó gyakorlat ugyan, 
de hiányos képzettársítást létesít. A másolás csak írás-
kép- és írásmozgásképzeteket, a tollbamondás csak hang-
nyelv- és írásmozgásképzeteket, az emlékezetből való íra-
tás határozatlan, bizonytalan képzeteket kapcsol. Az ol-
vasás (figyelve) csak hangkép-, íráskép- és beszédmozgás-
képzettársulást létesít. 

Ezek a gyakorlatok kiegészítendők a helyesírási sza-
bályok ismertetésével és szófejtési gyakorlatokkal. 

A müncheni 
pedagógiai kongresszus. 

is, mint amilyen pl. a következő: T—sch; L—rer stb., 
amelyeknél a tanulónak ki kell találni, hogy milyen betű 
hiányzik, mert ezek a gyakorlatok időrablók és sokszor 
az ellenkező célt érik el vele, mert hisz hamie írásképet 
nyújtanak a tanulónak, ami többnyire igen jól megmarad 
az emlékezetben; a tanulók nagy része pedig helytelenül 
oldja meg a feladatot, 6 így a hibát gyakorolja. 

Ismeretes az is, hogy sok ember, akinek sejtelme sincs 
helyesírási szabályról, mégis helyesen ír. Ebből arra kel-
lene következtetni, hogy akkor nincs is szükség a helyes-
írási szabály ismeretére. Ez azonban nem volna helyes 
következtetés, mert abból, hogy írás közben nem vesszük 
hasznát a helyesírási szabálynak, még nem következik, 
hogy egyáltalában nem vesszük hasznát. A helyesírási 
szabálynak is csak úgy vesszük hasznát, mint a nyelvtani 
szabálynak. A nyelvtani szabályt sem azért tanuljuk, 
mintha annak az ismerete képessé tenne bennünket a he-
lyes beszédre, mint ahogy régebben hitték, hanem azért, 
hogy annak segítségével ellenőrizhessük beszédünket, s az 
esetleges hibákat utólag kijavíthassuk a szabályok alap-
ján. Éppúgy vagyunk a helyesírási szabályokkal. Ha nem 

•ismerjük a helyesírási szabályokat, nem tudjuk magun-
kat ellenőrizni, kijavítani. A helyesírási szabályoknak 
tehát nem irányító, hanem csak ellenőrző szerepük van. 

Hasenló a szerepe az etimológiának, a szószármazás, 
szófejtés ismeretének. Hiába tudja a tanuló, hogy némely 
szót azért kell úgy írni, mert az valamely szóból szár-
mazik [fordícs — fordíts, lácik — látszik; Felle (Feli) — 
Fálle (Fali)], az írás pillanatában nem gondol arra, csak 
akkor, ha kételyei vannak, amikor azonban nem az írás 
tartalma, hanem annak az alakja alkotja a figyelem tár -
gyát. A szószármazás ismeretének különösen azoknak a 
nyelveknek a helyesírásában van nagy jelentősége, ame-
lyekben az etimologiai elv játszik nagy szerepet, mint 
pl. a magyar helyesírásban. A magyar helyesírásban a 
legnagyobb nehézségeket az etimologiai elv alkalmazása 
okozza (tárgyal — tárggyal, osszon, visszük, parázzsal). 
A magyar helyesírástanulásnál tehát erre rendkívül nagy 
súlyt kell helyezni. A helyes szófejtés ismerete nem ké 
pesíti ugyan már a tanulót a szó helyes írására, de ennek 
az ismerete nélkül nem is tudja a helyesírását ellenőrizni, 
nem tud kétes esetekben eligazodni. A szófejtés tehát még 
fontosabb segédeszköz lesz, mint a helyesírási szabály, 
mert közvetlenebb és biztosabb támpontot nyújt, de csak 
a képzett, ragozott szóalakoknál. A tőszók írásához 
azonban ez nem nyúj t semmiféle útbaigazítást. 

* 

Az előadottakból állapítsuk már most meg, milyen el-
járásod vezetnek a helyesírás legjobb, leggyorsabb elsajá-
tításához? A fenti fejtegetésekből kitűnt, hogy a helyes-
írás akkor megbízható, ha az író úgy tud helyesen írni, 
hogy nem kell a helyesírásra gondolnia, ha az írás auto-
matikusan történik. Ez az automatikus cselekvés pedig 
nem más, mint a tárgyképzeteknek, írásképzeteknek, 6zó-
képzeteknek, beszédmozgásképzeteknek és írásmozgáskép-
zeteknek érzelmeken nyugvó asszociációja. A legjobb 
helyesírási gyakorlat tehát az lesz, amely lehetőleg egye-
síti azokat a képzeteket, amelyek írás közben feleleve-
nednek. A helyesírási gyakorlathoz tehát kell mindenek-
előtt olyan szóanyag, amely tárgyképzetet kelt. Azért 
olyan gyakorlat, amely a tanuló előtt ismeretlen szava-
kat ölel fel, helyesírási gyakorlatul nem használható fel. 
Ez vonatkozik főképen az idegen nyelvi oktatásra, de 
elemi fokon az anyanyelvi oktatásra is. Ez a szóanyag 
azonban ne izolált, egyes szavakból, hanem összefüggő 

Ir ta: Quint József. 

A müncheni tanítóegyesület Kerschensteiner 
és A. Fischer kezdeményezésére 1924. augusztus 
28.—30. között pedagógiai kongresszust hívott 
össze, melynek célja a Reichsschulkonferenz 
(birodalmi iskolaügyi tanácskozás) eredmé-
nyeinek összefoglalása volt. Ez alkalommal a 
kongresszuson megjelent körülbelül 1000 német 
és osztrák pedagógus. Elsőrangú előadók fel-
olvasásából és a hozzászólásokból az iskola-
szervezetre, az iskola belső munkájára és a 
pedagógia filozófiai alapjaira vonatkozólag a 
következő tanulságokat vontam le. 

I . 

1. Iskolaszervezet. 
a) Az iskolaszervezeti fejtegetések kiindulási 

pontja a német Reichsschulkonferenz (R) volt. 
Ez a R. azért ült össze, hogy az egész német 
birodalomra egységes tanügyi szervezetet dol-
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gozzék ki. De már a R. résztvevői belátták, 
hogy ez lehetetlenség. Még jobban igazolták ezt 
az azóta elért eredmények, azért jogosult volt an-
nak a kérdésnek a felvetése, hogy mi volt 
tulajdonképen ennek az R.-nek az értelme? 
Kerschensteiner nagyon találóan Clearing-
hous-hoz hasonlítja, melyben a pedagógusok 
megismerték és megértették egymást és me-
lyen sikerült sok pedagógiai fogalmat tisz-
tázni. Szerinte hasonló jelentősége van, mint 
a régebbi (München 1902, Dresden 1904, Bres-
lau 1906) pedagógiai kongresszusoknak. A 
jelenlegi (München 1924) kongresszusnak fel-
adata a megkezdett munka folytatása. 

6J A R. egyik eredménye, hogy a nagy há-
ború után a pedagógusokat foglalkoztató gon-
dolatok és az ezekből a gondolatokból leszűr-
hető egységes állásfoglalás hivatalos és nem 
hivatalos formában, nyomtatásban meg van 
örökítve és hogy a leszögezett megállapítások 
irodalmi harcot indítottak meg, mely bepillan-
tást enged ennek a kornak a pedagógiai gon-
dolkozásába. 

A papírra vetett eredményeknél sokkal fon-
tosabbak a nevelés szervezésében megnyilvá-
nuló tettek: 

1. A Németbirodalom minden államában 
megvan ma a népiskola alsó, négyoeztályú 
tagozata (Grundschule), amely nálunk már 
1868 óta, Ausztriában 1869 óta és a délnémet 
államokban szintén régebb idő óta megvolt, de 
Poroszországban csak a R. alapján valósitta-
tott meg. Megállapították, hogy a Grund-
schule szigorú szervezésével Poroszország elő-
ször adta, tanújelét annak, hogy nem akarja a 
többi német államokat elnyelni, hanem maga is 
bele akar olvadni a nagynémet egységbe. A 
Grundschule poroszos, túlmerev keresztülvitele 
azonban veszélyt is rejt magában, mert a nép-
iskolának négy osztályra való összezsugorodá-
sát okozhatja. 

2. A tanítóképzés reformját megkezdték a 
R. szellemében és azokban az államokban, ahol 
baloldali kormányok vannak (Szászország, 
Thüringia Hamburg), egész radikálisan jár-
tak el. Feloszlatták a régi tanítóképzőket és a 
tanítókat érettségi alapján 2—3 évi egyetemi 
tanulmány és külön pedagógiai intézetben 
végzett gyakorlat alapján képezik. Ezek az 
államok a R. határozatait szinte doktrinér me-
revséggel hajtják végre és azzal a bizalommal, 
vagy azzal az önámítással fogtak a tanítókép-
zés reformjához, hogy az ő országukban már 
megvan az a szellemi érettség és az a pedagó-
giai öntudat, mely iskolaügyi reformokhoz 
szükséges. A jelen kongresszus nem kívánta 
megvizsgálni, hogy ez a feltevés helyes-e, és 
a reformokat sem akarta bírálat tárgyává 
tenni, hanem a reformot egyelőre az egész 
birodalom szempontjából kísérletnek tekinti. 
Mint kísérletnek meg is lesz a tanulsága pozi-
tív vagy negatív irányban. Kerschensteiner 
szerint még az s incs tisztázva, hogy még abban 
az esetben is, ha a régi tanítóképzés nem 
felelne meg céljának, okvetlenül az egyetemen 
kell-e képezni a tanítókat. 

3. Hamburgban megkezdték a nemek együt-
tes tanítását és meg akarják fokozatosan szün-
tetni az iskoláknak nemek szerint való elkülö-
nítését, pedig a nő lelki alkata, jövő hivatása 
más, mint a férfié. 

4. Thüringiában megkezdték az egységes kö-
zépiskola (Einheitsschule) szervezését, pedig 
itt is szükség volna további tárgyalásokra 
abból a szempontból, hogy ha már elfogadjuk 
az egységes középiskola gondolatát, az melyik 
fokig legyen egységes, hol kezdődjék az el-
ágazódás, hány főirányban különüljön el? 

5. A thüringiai egységesítő törekvések mel-
lett újabb differenciálódás is mutatkozik a kö-
zépiskola terén. Így pl. Poroszországnak ma 
nyolcféle középiskolája van (humáng., reálg. a), 
reálg. b) reálisk., német g.) ós háromféle a nép-
iskola különböző osztályára épülő középiskola 
(Aufbauschule), melyek a falusi gyermekeknek 
a főiskolához vezető útját egyengetik. Bréma 
városának 14-féle középiskolája van. A közép-
iskolai reformokkal kapcsolatban, melyek egy-* 
felől az egységes középiskolához, másfelől a 
14 típusra különült középiskolához vezettek, 
felmerült az iskolaszervezés elvi alapjait vizs-
gáló külön iskolaszervezési elmélet szükséges-
sége. Az iskolaszervezés elméletének meg kel-
lene vizsgálnia az iskolák összes körülményeit 
és csak a fogalmak teljes tisztázása utám 
volna szabad iskolaszervezetekhez nyúlni. 

6. A különböző tipusú megrövidített közép 
iskolákat (Aufbauschule), melyeknek az a fel-
adatuk, hogy a falusi, tehetséges, de szegény 
tanulók minél tovább maradhassanak a csa 
ládi körben és a falusi népiskolában és mégis 
a főiskolára készíttessenek elő, vizsgálat alá 
kellene venni. Meg kellene állapítani, hogy 
elég-e bizonyos tanulmányi anyag elsajátítása, 
vagy szükséges-e, hogy a fejlődő emberi lélek 
bizonyos korban meghatározott funkcionális 
készséget szerezzen. 

Sokat vitatkoztak már erről a kérdésről és 
két szélsőséges álláspont alakult ki. Az egyik 
szerint a tanítási anyag a fontos, annak logi-
kai felépítettsége és értéke, a másik szerint 
egészen mellékes, hogy mit tanul a gyermek, a 
fontos az, hogy bizonyos lelki funkciókat vé-
gezzen. Ennek a két szélsőséges álláspontnak 
a megvilágításában kell az Aufbausehulet is 
megvizsgálni. 

7. Az iskola belső munkája szempontjából a 
R. óta különösen a munkaiskola gondolata ter-
jed, még pedig a népiskolában a munkaiskola 
szűkebb értelmezése, mely a kézimunka taní-
tását és a szemléltetésben való alkalmazását 
kívánja, a középiskolában a Gaudig-féle tá-
gabb értelmezése is, mely a szellem tevékeny-
ségét kívánja a tanításban. 

8. A R. határozata alapján szervezett szülői 
tanácsok sok helyen közelebb hozták egymás-
hoz a családot és az iskolát és a család igen 
sok helyen előmozdította az iskola munkáját, 
mert megismerte az iskolai munkát, a tanítót, 
annak szándékait és a munkája elé gördülő 
akadályokat; segített gátakat eltávolítani, hiá-
nyokat pótolni. Akadt azonban olyan hely is, 
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ahol a szülői tanácsok a politikai ellentéteket 
az iskolába is bevitték és megnehezítették az 
iskola helyzetét. Kerschensteiner beszámolójá-
ban felkiált: „Ha nem sikerül a politikát 
távoltartani az iskolától, inkább a szülői taná-
csokat is meg kell szüntetni!" 

9. Egyes országokban, különösen Szászor-
szágban, megindult a É. alapján az önálló 
szakoktatás szervezése is. 

10. A R. legértékesebb eredménye azonban az, 
hogy a tanítással és neveléssel foglalkozókat, 
a különböző iskolák tanítóit és tanárait, a kis-
dedóvótól az egyetemig, egymáshoz közelebb 
hozta. A közös sors és közös hivatás gondola-
tát törekszik a régi választófalak helyett meg-
erősíteni és elősegíteni az egy munkaterületen 
dolgozók kölcsönös megértését és szeretetét. 

c) Ha nem is sikerült a R. segítségével egy-
séges birodalmi iskolaszervezetet alkotni és ha 
megokolt is a R. kritikája, nem tagadható, hogy 
igen sok eredménye is volt. Az elmúlt 5 év 
alatt sok pedagógiai kezdeményezés a R. hatá-
rozatain alapul. Ezekből a kezdeményezések-
ből a b) alatt pontokba foglalt eredmények 
szemelvényeknek tekintendők. Eredmény azon-
ban az a pedagógiai tanulság is, melyet 
iskolafenntartók és nevelők a R. határozatai-
nak megvalósítása vagy megkísérlése közben 
szereztek. 

1. Belátták, hogy korunk nagyon érzi a re-
formok szükségességét, de be kellett látniok 
csakhamar azt is, hogy a szükségletek kielé-
gítésére, a meglátott feladatok végrehajtá-
sára nem elég erősek. A kongresszus meg-
állapította, hogy a német államok egy-
része, különösen azok, ahol a baloldali pár-
tok vannak kormányon, nem nagyon vizsgál-
ták, megvan-e a reformok végrehajtásához 
szükséges erő, hanem egyszerűen a szükség-
érzet hangos jelentkezése alapján felforgattak 
régi intézményeket s munkájukkal olyan ered-
ményeket értek melyek nem állják a 
szigorú kritikát. Más államok óvatosabbak 
voltak, azok megvizsgálták, hogy a jelentkező 
szükségérzetnek megfelelő feladatok végrehaj-
tásához megvan-e az erő is. Mert azt tapasz-
talták, hogy sok kérdés még nem érett meg a 
reformra, várakozó álláspontra helyezkedtek. 
Ha visszatekintünk az elmúlt öt év munkála-
taira, nem szabad egyfelől szigorúan meg-
bírálni azokat, akik a tettek mezejére léptek 
és reformjaikkal nem tudták még az összes 
igényeket kielégíteni. Ezeket a reformokat egy 
nagyobb közösség, az egész birodalom szem-
pontjából, kísérletnek kell tekinteni, mely 
talán még folyamatban van és még tökélete-
sebb eredményekre is vezet. Másfelől nem sza-
bad feltétlenül helyeselni azok álláspontját 
sem, akik még nem csináltak semmit sem, 
mert azok ugyan nem rontottak el semmit, de 
nem is tettek még előkészületeket sem a jövő 
szempontjából, — pedig egyetlen államnak 
sem fognak a,z iskolaszervezetek készen, mint 
valami történeti csoda, az ölébe hullani. Min-
den kornak megvannak a feladatai és minden 
fáradozás, minden munka, ha a végső cél 

szempontjából végtelen kicsinek, vagy éppen 
semminek látszik is, egy-egy lépéssel közelebb 
visz a cél felé-

2. A R. után, különösen 1919-ben, mint a gei-
zirek törtek elő a reformtörekvések, hangosan, 
robajjal és türelmetlenül. Ma már csendeseb-
bek és óvatosabbak a legradikálisabbak is é» 
kezdik belátni igen sokan, hogy tulajdonképen 
nem is szerencsétlenség, hogy a R.-et nem kö-
vette egységes birodalmi iskolaszervezet. Mert 
azokon a területeken, ahol sikerült az állami 
monopóliumot biztosítani, a régi iskolafenntar-
tók, a városok és a felekezetek elvesztik ini-
ciáló erejüket és nem éreznek felelősséget az 
iskolaügy terén. Kezdeményező erő és érzé-' 
keny felelősségérzet nélkül pedig a hatalmai 
állami szervezetek megmerevednek, elmarad-
nak, nem fedik az életet. 

Az iskolaügy állami monopóliumát azért sem 
tartják kívánatosnak, mert emellett az ural-
mon lévő politikai kormány az iskolareformot 
pártcélokra is felhasználja és az iskolaügy aa 
ellenpárt győzelmével ellenkező ideológia sze-
rint újból reform alá kerül. Ily módon állandó 
nyugtalanság lesz ott, ahol a szerves fejlődéi 
nyugalmat kíván. 

3. Azt is belátják az ötévi kísérletezés alap-
ján, hogy pedagógiai kérdéseket nem lehet 
kényszerrel, hatalmi eszközzel megoldani, 
éppen úgy, amint az erőszak a tudomány, a 
művészet és a vallás terén sem vezet ered-
ményhez. Ezt talán nem tudta még, de kitűnő 
politikus érzékével intuit ív módon megérezte 
Bismarck, amikor a német egység megterem-
tése alkalmával katonai és gazdasági téren 
maradt és a kulturális egységet a szerves fej-
lődésre bízta. Amint azonban, már a háború 
előtt is, de különösen 1919-ben, nagyon kedve-
zőtlen körülmények között siettetni, i l letőleg 
egy csapásra megvalósítani akarták az állam 
kulturális és iskolaszervezeti egységét, csak-
hamar belátták, hogy ez lehetetlen. Ahol mégia 
történtek radikálisabb átalakítások, azok nem 
pedagógiai, hanem inkább politikai törekvé-
sek alapján jöttek létre. 

4. Belátták, hogy az újonnan megalkotott tör-
vények, vagy az újonnan kiadott szabályren-
deletek és szabályzatok mindig csak papí-
ron voltak tökéletesek és a végrehajtás kö-
rül igen nagy nehézségek merültek fel. A 
törvényparagrafus egymaga nem alkotóerő, 
mely a pedagógia terén meg nem lévő gondo-
latokat tudna a lelkekbe plántálni, hanem fő-
képen forma, mely arra való, hogy a kialakult, 
megtalált, megértett és tisztázott fogalmakat 
leszögezze és í g y a tényleges állapot legtöké-
letesebb alakját konzerválja, a végrehajtásnak / 
normát és a továbbfejlődésnek alapot szolgál-
tasson. Minden embernek erkölcsi kötelessége, 
hogy helyesen éljen, hogy gyermekeit jól 
nevelje, de nem tudja mindenki a helyes neve-
lés elveit kiválogatni, azért kell a törvény, 
mely komoly, céltudatos válogatással elkülö-
níti a jót a rossztól és a jót megparancsolja. 
Ez a parancs azonban csak akkor éri el célját, 
ha teljesítik, ha végrehajtják. Azért a refor-
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mok eredményének vizsgálatakor meg kell 
különböztetni a papíron lévő törvényeket, for-
mákat a megvalósított eredményektől. 

5. Igazi iskolareformokhoz szükséges első-
sorban a pedagógusok, majd az egész nemzet 
közvéleményének kialakítása. Az előbbit 
tanító- és tanárképzés, tanfolyamok és tanács-
kozások, az utóbbi sajtó útján és élő szóval 
való tanítás útján kell biztosítani. 

Továbbá kellenek kísérleti iskolák és minta-
iskolák„ melyekben a reformgondolatokat ki-
próbálják, hogy az iskola-szervezetekbe csak az 
kerüljön, ami a gyakorlatban bevált. Az állam 
tartson fenn kísérleti és különösen mintaiskolá-
kat, de engedje meg a többi iskolafenntartónak 
is, hogy megfelelő ellenőrzés mellett kísérletez-
zenek. A szabad fejlődés kitűnő példája az angol 
„permissiv power" politikája, mely 1833 óta 
szabad folyást engedett nemcsak gazdasági, ha-
nem kulturális téren is az erjesztő, kelesztő 
erőknek. Mindig azokat támogatta és segítette, 
melyek az állameszmét erősítették. Ily módon 
az angol gazdasági élet fellendült, de a népokta-
tás is, tisztán önerejéből való szabad fejlődés 
útján ugyanoda jutott, ahol a kontinentális álla-
mok vannak. Anglia 1918. és 1922. évben a köz-
tudatban élő népnevelést oly törvénybe foglal-
hatta, mely méltán állítható Európa bármely 
államának népoktatási törvénye mellé. A kü-
lönbség a kettő között az leszi, hogy míg ez a 
törvény csak a tényleges állapotokat foglalja 
formába, a papíron levő norma fedi a valóságot, 
addig a kontinensen kitűnő törvények mellett is 
elhanyagolt népoktatást találunk. 

Az iskolák javítása érdekében kívánatos, 
hogy az állam adjon ki jól megvitatott ós tisz-
tázott alapelveket, állítson mintaiskolákat és 
létesítsen vagy támogasson erős ellenőrzés mel-
lett más iskolafenntartók által létesített kísér-
leti- vagy reformiskolákat. Gondoskodjék to-
vábbá a pedagógia gondolkodás és nemzetneve-
lői öntudat fejlesztéséről tanfolyamok, sajtó, 
tanácskozások által, vagy támogasson ilyen 
törekvéseket, ha a társadalomban maguktól 
megindulnak. 

Mindezeknek a tanulságoknak a leszögezése 
után még megállapítja A. Fischer, hogy igen 
sok jobb sorsra érdemes kezdeményezés ered-
ménytelenségének okát az emberekben kell ke-
resni, akik nem emelkedtek etikailag oly ma-
gasra, hogy bírálatukkal várnának legalább 
addig, míg a reformok eredményeikben megítél-
hetők és akik többnyire önmagukkal nagyon 
meg vannak elégedve és másokban keresik az 
összes hibák forrását. 

Az iskolaszervezeti kérdések tárgyalásában 
élénk részt vettek a nagy számban megjelent 
bécsi és osztrák pedagógusok, akiket a dél-
németek meleg ovációban részesítettek. A bé-
csiek nagy önbizalommal beszéltek a bécsi re-
formokról és Bécset, mint új iskolavárost apo-
sztrofálták. Elmondták, hogy 1919. óta követ-
kezetesen dolgoznak az iskolák reformján. 
Alapvető jelentőségűnek tartják az iskolai 
hatóságok szakszerűsítését, a tanítók átképzé-
sét és a szülők bevonását az iskolai munkába. 

A bécsi viszonyokat 1924. október havában két 
hétig tanulmányoztam. Erről majd más alka-
lommal mondom el tapasztalataimat. 

II. 

Az iskola munkája. 

A) Az iskola nevelői munkájából a nemzet-
nevelés három fontos problémájával foglalkoz-
tak: az állampolgári neveléssel, a testi nevelés-
sel, a nőneveléssel. 

1. Az állampolgári nevelést a lélek mind a 
három területén kell szolgálni. Meg kell ismerni, 
meg kell szeretni a hazát és cselekedni, dolgozni 
kell érette. Minden embert születésétől kezdve 
kell állampolgári nevelésben részesíteni. Ebből 
a nevelésből az iskola vegye ki a maga részét. 
A népiskolában főleg direkt úton, érzelmek kel-
tésével és szoktatással — az engedelmesség, rend 
és munka gyakorlásával — kell a hazafiságot 
nevelni. Ezenkívül fel kell használni az összes 
tárgyak tanítását a nemzet megismertetésére. 
A továbbképző-iskolában különösen az egyesek-
nek a közösséghez való viszonyának kiemelésé-
vel és a hivatások etikájával mélyíthetjük a 
nemzetnevelést. A középiskolában már az in-
direkt nevelés, az érteleim útján való motiváció 
lép előtérbe s itt már a tárgyakkal kapcsolatban 
végzett és inkább alkalomszerű tanításokon kí-
vül meg kell honosítani a rendszeres állam-
polgári oktatást is. De a középiskolában sem 
lehet kizárólag az értelem útján biztosítani az 
állampolgári nevelést. Kell ezenkívül szigorú 
fegyelem, mely az iskolai szabályok szigorú 
követésére szorít. 

Végül a főiskolán minden fakultáson a hall-
gatóságnak betekintésit kell nyújtani a nem-
zet kulturális és gazdasági életének minden 
ágába. Az ifjúsági szervezetekben pedig meg 
kell tanulni az állampolgári életet. Minden fő-
iskolát végzett ifjú azzal a tudattal távozzék az 
egyetemről, hogy a neveltség arra kötelez min-
denkit hogy azt a műveltséget, melyet a nem-
zetből merített, a nemzetnek vissza kell adnia. 
^Szolgáljatok egymásnak", ez legyen az útra-
való, mellyel az életbe kimegyünk. Kezdjük ezt 
az igét magunkon megvalósítani. Vessünk le 
minden állás- és hivatalgőgöt, osztály- és kaszt-
szellemet és valóban szolgáljunk egymásnak. 

De nemcsak az iskolában, ihanem az iskolán 
kívül is foglalkoznunk kell az állampolgári 
neveléssel, mert nagyon is igaz az egyszerű em-
ber felsóhajtása, hogy: Míg iskolába jártunk, 
nem volt elég értelmünk az állampolgári fel-
adatok megértésére, amikor pedig megjött az 
értelmünk, nem volt iskola, amelyik tanítson s 
így dőltünk a pártpolitika karjaiba. 

A katonaság helyébe új intézmény kell: a 
munkaesztendő, melyre minden 20 éves ifjú be-
hívandó. Találkozzanak valamennyien rang- és 
társadalmi, műveltségi különbség nélkül, dolgoz-
zanak együtt a közért, ismerjék és értékeljék 
egymást a nemzet polgárai és tanulják meg 
érett ésszel, amit' gyermekkorukban elmulasztot-
tak, vagy az iskolából való kilépés óta elfelej-
tettek. 
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2. A nemzetnevelés másik fontos tényezője a 
testnevelés. Azért jól mondta Sick inger előadá-
sában, hogy nem a békekötés napján dől el, ki 
vesztett. Amelyik nemzet előbb pótolja emberek-
ben és gazdasági javakban való veszteségeit, az 
győzött. Az emberveszteség pótlása a népegész-
ségüggyel biztosítható. Ha a testi és szellemi 
higienére nagyobb gondot fordítunk, ha a neve-
lés és különösen az iskola, nemcsak az értelem, 
hanem az egész ember felé fordul, akkor meg 
fog erősödni a nemzet. Azért szükséges, hogy 

a) az iskolákban minden napra jusson torna, 
mert a testnevelés épp olyan fontos, mint a szel-
lemi nevelés; 

b) minden iskolának legyen meg a szükséges 
felszerelése; 

c) a tornatanárok igazi nevelők legyenek; 
d) a tornatanítás az egyetemen és a főiskolá-

kon kötelező tárgy legyen. 
Szükséges, hogy minden tanár, de minden 

vezetőállásba kerülő ember is, kiképeztessék a 
testgyakorlásban. 

A városok és községek népjóléti intézményei 
közé fel kell venni a tornahelyek létesítését és 
a tornatanítók alkalmazását. 

3. A nőnevelést a túlzó intellektualizmus ferde 
irányba terelte. Az egyoldalú értelmi nevelés a 
nőre még veszedelmesebb, mint a férfira, mert 
a nőre az intellektuson kívüli lelki tulajdonsá-
gok a jellemzők. A tehetséges nők két típu-
sát lehet megkülönböztetni: a) a tudományos 
képzésre alkalmas nők, ezek főleg értelmi 
lények; b) a tudományon kívül különösen érzü-
leti és művészi érdeklődésűek. Az a) típusbeliek 
kitűnő tanulók, de az életben nem válnak be 
okvetlenül. A b) típusbeliek nem olyan kitűnő 
tanulók, az iskolai életben is inkább mellék-
teendők, ünnepélyek, kirándulások iránt érdek-
lődnek és azokban kiemelkednek; az életben 
jobban boldogulnak. 

A férfi a nemzet, a nő a család kultúrhordo-
zója, azért a nőknek is befejezett nevelést kell 
nyújtani. Nem helyes, hogy a szülők hiúságból 
még tehetségtelen leányaikat is középiskolába 
adják, ahonnan befejezetlen neveléssel kiveszik, 
ha túllépték az iskolaköteles kort. Ezerszer 
jobb, ha az olyan leányok a népiskolában be-
fejezett műveltséget kapnak. 

B) A kísérleti iskolák századunkban egy fő-
gondolat köré, a munkaiskola köré csoportosul-
nak. Ennek a nagyjelentőségű pedagógiai gon-
dolatnak igen sok változata közül mint típus 
kiemelendő: 

1. Seinig iskolája, melyben a rajz és a techni-
kai munka a kiindulási pont és a cél. Ez a régi 
hallás-beszéd kapcsolat helyébe a látás-munka 
kapcsolatot állította és nála a gyermekek cso-
portosan végeznek produktív munkát. Minthogy 
azonban az ember nemcsak látó-tapintó lény, 

2. Gaudig tovább ment egy lépéssel. Problé^ 
mákat állít a tanulók elé, azokra otthon gondol-
kodással, olvasmánnyal előkészülnek és az isko-
lában közös elemzéssel próbálják az igazságot 
kideríteni. Ez nagyon alkalmas a személyiség 
kialakulásának előmozdítására, de hiányzik a 
felelősség, mely a probléma megoldására törekvő 

akarat kísérője, azért ez a módszer végered-
ményben intellektuális játék és nem a személyi-
ség kialakítása. Az egyoldalúságból kivezető 
utat keresnek 

3. a lipcsei iskolák, melyekben a szokásos tan-
tárgyak helyébe a teljes koncentráció lép. A 
vasúttal kapcsolatban földrajz, fizika, ásvány-
tan, technika, gazdaságtan, történet, művelődés, 
stb. tanításával az élethez közelebb jutnak. 

4. Gansberg alkalomszerű beszélgetést kezd, 
magával ragadja a gyermek képzeleté/, és né-
hány perc múlva benne -áll, az életben és a gyer-
mek érdeklődése középpontjában. 

5. Berthold 0 . az i f júság tevékenységét az 
anyanyelvre koncentrálja, mert szerinte minden 
tudás és minden logika benne rejlik a nyelvben 
s a tanító feladata azt onnan kihámozni. De a 
modern kor a munkások előtérbe nyomulásá-
val a régi életformákat elveti, új társadalmi 
formát keres. Az i f júság is ifjúsági alakulatok-
ban keres érvényesülést. 

6. Lietz az internátusban nevelt ifjúságot 
akarta ennek a nevelésnek a bilincseitől meg-
szabadítani s minthogy ő akkor érzett felszaba-
dulást, ha a természeti erőkkel küzdött, létesí-
tette a falusi otthonokat, melyekben nem könyv-
ből, hanem a természetben végzett munkából 
gyűjtik tanítványai az erőket, melyek őket 
vezető egyéniségekké alakítják. Minthogy Lietz 
egyénisége mint dogma lebegett az egész munka 
fölött, 

7. Wyneken Wickersdorfban az i f júság szabad 
egyesülését kísérelte meg, melyben az ifjú sem 
a gazdasági munka, sem a tanulás rabszolgája, 
hanem az emberi szépség szimbóluma. Az ifjú-
ságnak az igazságért folytatott küzdelmében 
rejlik az erő. Az ifjúság kulturális törekvései 
a tökéletesedés útjára vezethetnek. De ez az esz-
mény is még a renaissanceban született polgári 
ideológiából fakad és az egyént állítja előtérbe, 
az új társadalom a tömegeket látja és munka-
közösségre törekszik. 

8. Az új eszmény szerint az élet célja a munka 
által való tökéletesedés. Ennek az új eszmény-
nek nem is kell már iskolaszervezet, mert meg-
alakítja önmaga iskoláját, melyben tanterv he-
lyett a tanulók természetes tanulásvágyának ki-
elégítése, fegyelmezés helyett önkormányzás 
kell és melyben a gyermekek művészi és játék-
közösségben élnek. A tanítók nem vezetnek, ha-
nem magából az ifjúságból emelkednek ki a 
vezetők képességeik által és a gyermektársaság 
igazságos ítélete állítja ezeket a vezetőket fele-
lősségteljes polcra. Ebben az iskolában nem vá-
logatja külön a tehetségeseket, hanem az egész 
ifjúság, tehetséges és tehetségbelen, gazdag és 
szegény, férfi és nő együtt nő fel és így szület-
nek a legszebb társadalmi erények. 

A fényes dialektikával tartott előadás a kon-
gresszus hallgatóságának egy részét magával 
ragadta, a másik részében azonban erős kriti-
kát váltott ki, A kritika a módszereskedés és a 
pszichologizmus helyébe szigorú fegyelmet, 
rigorisztikus érték-alapot kíván. Ez a kemé-
nyebb álláspont van hivatva a forrongó társa-
dalmi viszonyokba rendet hozni. A kísérletezé-
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sek előtt gondos revízió kell, mely a mult hagya-
tékából kikeresi az értéket és csak azután kezd 
építeni. Az építés előkészítéseként meg kell en-
gedni ellenőrzés mellett egyes kísérleti iskolák-
ban a felvetett gondolatok kipróbálását. De 
hogy mi tehető kísérlet tárgyává, azt filozófiai 
elmélyedéssel kell megállapítani. 

III. 

A nevelés filozófiai alapjai. 
Litt történeti visszapillantás alapján ast látja, 

hogy 
a) van olyan álláspont, mely azt állítja, hogy 

a filozófiának nincs hatása a pedagógiára. Az új 
pedagógia különválik a filozófiától és tisztán 
tapasztalati alapra helyezkedik. Kizár minden 
spekulációt, még a célkitűzést sem akarja nor-
mákból levezetni, hanem vagy a biológia, vagy 
a szociológia, vagy a pszichológia alapján fel-
építi egész rendszerét. Ez a naturalizmus túl-
haladott álláspont, de serkentőleg hatott a filozó-
fiára ós pedagógiára egyaránt éppen egyoldalú, 
határozott álláspontjával. 

b) A másik szélsőség pl. Natorp álláspontja, 
aki a tudat törvényeit keresi. Szerinte a tapasz-
talat is már logikai produktum, mely akkor 
keletkezik, ha a dolgokra rápillantunk. Nem az 
időbeli folyamat, hanem az időtlen logikum a 
fontos. Ez a transzcendens elem a lényeg, az 
időbeli pszichológiai folyamat csak reflex. 

Az első álláspont a lélektant, a második a 
logikát állítja előtérbe és mindegyik a másikat 
elnyeli, holott a két álláspont voltaképen kiegé-
szíti egymást. Az ellentétet kompromisszummal 
kiegyenlíteni nem lehet, azért egy harmadik 
álláspontra volt szükség. 

c) Nietzsche, Dilthley, Bergson életfilozófiája 
szemben áll az a) álláspont pszichológizmusával 
és a b) álláspont panlogizmusával. A lét sok-
oldalú, kiszámíthatatlan alkotóerejével számolni 
kell és keresni kell az összhangot a test és a 
lélek, az egyén és a közösség között. 

A reformpedagógiai irányok, a koncentráció, 
a szülőföld előtérbe állítása, a művelődési gon-
dolat kiemelése, az alkalomszerű tanítás mind 
olyan törekvések, melyek az iskolában mester-
ségesen szétválasztott dolgokat megint össze 
akarják kapcsolni. Mindezek a törekvések a 
gyakorlatban a pszichologizmus felé hajlottak 
és túlzásaikból alakult a pedagógiai expresz-
szionizmus, mely az időbeli folyamatokat túl-
becsüli és a gyermeket csak arra akarja elő-
készíteni, hogy ki tudja fejezni, ami benne rej-
lik. Ennek egyoldalú elfajulása a modern rous-
seauizmus (Padagogik des Wachsenlassens), 
mely minden akadályt, nehézséget elhárít '̂ a 
gyermek útjából. Ehelyett 

d) a valóságot úgy kell venni, amint van: teli 
ellentétekkel. Ezek a pedagógiai antinómiák 
azonban nem homályosítandók el az emberi 
gyengeség, a hiúság, az anyagiasság, a tudat-
lanság ellentéteivel. Mindezektől meg kell tisztí-
tani a harcot és ha valóban már csak szellemi 
ellentétek lesznek a küzdők között, akkor egy 
szinten harcolnak és antitéziseken keresztül fel-

építhetjük a jövőt. Ea a filozófia legjobban felel 
meg korunknak is, mert abba a sokféleségbe, 
mely ma a valóságot jellemzi, erőszakkal nem 
hozhatunk egységet és bármily merev egysége* 
szervezetnél fontosabb a kölcsönös megértés. 

A tanya kultúrájáért. 
Hübntr József, pályázatunkon első díjat nyert 

pályamunkája. (IX. közlemény.,) 

A tanév megrövidítésénél a fokozatos beisko-
lázást kell alkalmazni, amely a következő: 

1. Minden külterületi iskolánál, ahol a tanév 
megrövidítése indokolt és szükséges, minden 
elsőosztályos tankötelesnek már szeptember 1-én 
kell iskolába jönnie. 

A tanító október elsejéig kizárólag ezekkel 
foglalkozna oly óraszámban, mint a teljesen 
osztott hat tanítós iskola tanítója. (Lásd 
6609. VII. b.—1918 sz. rendeletet.) Tekintve azt, 
hogy ezek. a külterületi tankötelesek igen cse-
kély ismeretkörrel rendelkeznek, igen üdvös 
lenne a tanító munkásságára, hogy a tanév 
kezdetén négy hetet kizárólag a népoktatáí 
alapjainak lefektetésére fordíthatna! 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek az isko 
Iák osztatlanok! 

2. Október 1-én az összes tanköteleseknek fel 
kell jönniök az iskolába. Itt még az a kedvez-
mény adható, hogy a tanítás reggel hét órakor 
kezdődik, továbbá az, hogy az V. és VI. osztá-
lyos tanulók közvetlen tanítása a munkaidő 
legelejére teendő, amelynek letelte után ezek 
elbocsájtandók (tehát a csendes foglalkozásban 
nem vennének részt). 

3. November, december, január, február hó-
napokban a tanítás a rendes órarend szerint 

•történne. 
4. Március 15-től a tanítás reggel hét órakor 

kezdődne. 
5. Április 15-től a tanítás .reggel hat óraktw 

kezdődne s a munkaidő elejére ismét az V. é« 
VI. osztály teendő, amely a közvetlen tanítás, 
után elbocsájtandó. 

6. Május végén a III., IV., V., VI. osztályok 
részére évzáró ünnepély tartandó. 

A vizsgának a mai formában értelme nincs. 
A szülő nem hivatott arra, hogy a vizsgán ítélje 
meg gyermeke haladását. De a tanító évi mun-
kásságát sem lehet itt elbírálni s ezek alapján 
őt minősíteni. Ezt eléggé indokolják a vizsgá-
nak különös, a gyermeknek szokatlan (!) kö-
rülményei. Ehelyett a vizsgát a nemzeti tuda-
tosság szolgálatába kell állítani, mint ünne-
pélyt, amelyen csak a nemzeti tárgyak szere-
pelnének. Erre szükség volna a félnőttek neve-
lésének szempontjából is, különösen a külterü-
leti lakosságnál. 

7. Az I. és II. osztály a tanév végéig járna 
iskolába. 

Ily megoldás mellett az I. osztály tíz, a II. 
osztály kilenc, a ü l . , IV., V., VI. osztály nyolo 
hónapi oktatásban részesülne. 

Ily megoldás mellett nem érné a külterületi 
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iskolát ama igen gyakori vád, hogy az élet el-
lensége. 

S végül, ha a fokozatos beiskolázást még ki-
egészítjük azzal a rendelkezéssel, hogy az őszi 
időszakban ezeknél az iskoláknál is legfeljebb 
hatnapi szünetet adunk a kukoricatörés, szü-
ret stb. elvégzésére, felszabadítjuk a tanítónak 
igen sok energiáját, amelyet ilyen helyen az 
iskola és a szülői ház közötti kapcsolat szorossá 
tételére, illetőleg a jóviszony fenntartására kel-
lett (a jelenlegei betűhöz ragaszkodó viszonyok 
mellett) fordítania. 

Y. A külterületi iskolák adminisztrációja. 

Az állami iskolák adminisztrációját az „Uta-
sítás az állami elemi népiskolák gondnoksága 
és az állami elemi népiskolák tanítói, illetve 
igazgíftó-tanító részére", a községi iskoláknál: 
„Utasítás a községi iskolaszékek, valamint a köz-
ségi népiskolák tanítói, illetve igazgató-tanító 
részére" szabályozza. ^ 

Ezen utasítás a külterületi iskolák különleges 
viszonyait egyáltalán nem veszi tekintetbe! 
Bizonyítja ezt az, hogy a külterületi iskolákról 
sohasem tesz említést s ez a szó tanya, csak 
egyetlenegyszer fordul elő s akkor is csak záró-
jelben. 

Miután azonban az iskolák adminisztrációjá-
nál állandóan az utasítás betűihez ragaszkod-
nak s a külterületek különleges helyzetét tekin-
tetbe nem veszik — legtöbbször a külterületi 
tanító kedvét szegik. A külterületi iskolák kü-
lönleges helyzetét tekintetbe kell venni. Ezért 
részletesen foglalkoznunk kell a gondnoksági 
utasítással. Értelemszerűen vonatkozik ez a 
községi iskolákra is. 

Az utasítás 1. §-a szerint minden községben, 
ahol állami iskola van, gondnokság alakítandó, 
amely az állami népiskolák helyi felügyeletét 
látja el. 

Az utasítás 14. az erkölcsi feltételeken 
kívül csak azt kívánja a gondnoksági tagtól, 
hogy magyarul írni és olvasni tudjon. Nagyon 
csekély követelmény ez! Lehetetlen állapot, 
hogy azok gyakoroljanak a képzett tanító felett 
felügyeletet, akikkel szemben csak az a követel-
ményünk van, hogy írni és olvasni tudjanak! 

Még súlyosabb a helyzet ott, ahol írni 
és olvasni tudók kellő számmal nincsenek s ahol 
a miniszter megengedheti, hogy a gondnokság-
nak analfabéta is tagja lehessen! 

Ha pedig egyáltalán nincs a községben a fel-
tételeknek megfelelő egyén, akkor a miniszter 
kimondhatja, hogy az illető községben gond-
nokság egyáltalán nem alakítandó. Ez utóbbi 
esetben a gondnokság feladatait a tanítótestület 
teljesíti. 

Ha az ilyen esetben el tudja látni a tanító-
testület a gondnokság teendőit, nem tudnák azt 
elvégezni a jobb körülmények között működő 
tantestületek is? Szükséges-e az iskolai admi-
nisztráció huzavonásának meghosszabbítása a 

gondnokságon keresztül in? Feltételezhetjük-e 
az írni-olvasni nem tudó vagy legfeljebb 
írni-olvasni tudó tagokról, hogy azok a nép-
oktatás, a kultúra kérdései iránt fogékonyság-
gal bírnak s azok irányában megértést tanú-
sítanak? Szükséges-e, hogy minden ügy a gond-
nokságon át jusson a tanfelügyelő íróasztalára 
és szükséges-e az, hogy a tanfelügyelő csak a 
gondnokságon át érintkezhessen azokkal, akik-
nek vezetésére hivatott? Szükséges ez az akta-
szaporítás, papiros- és téntapazarlás? Nem! 

Ha még tekintetbe vesszük, hogy a gondnok-
sági ülések (túlnyomó helyen!) legtöbbször 
határozatképtelenek, mert a legtöbb gondnok-
sági tag (dacára a 19. e pontjának) nem je-
lenik meg, megállapíthatjuk, hogy a népoktatás 
adminisztrációjában a gondnokság (iskolaszék) 
egy teljesen nélkülözhető és így felesleges szerv. 

A gondnokság teendőit a tanítótestületek™ 
kell bízni. A tanítótestületekből alakított gond-
nokságoknak tagja lenne még: a község egy 
(képzett!) kiküldöttje, az orvos, a vallásfeleke-
zetek lelkészei s más senki! Egyes különlegee 
szakkérdések tárgyalásához szakértők megjele-
nésre felkérhetők. Az elnöki állás, mint bizalmi 
tisztség, a község egyik tekintélye® (képzett) 
tagjával töltendő be. 

Ily összetételű gondnoksággal biztosítani foff-
juk a népoktatás kérdései iránti megértést, a 
sokszor szükséges lelkesedést s az adminisztrá-
ciónak gyors, egyszerű és életrevaló működésót. 

A G. U. 20. §-a szerint as állami elemi nép-
iskolai gondnokság havonként egyszer ülé»t 
tart, szükség esetén rendkívüli ülés is össze-
hívható. 

Ha a jelenlegi összetételű gondnokságnál szük-
ség van arra, hogy havonkint ülést tartson, 
akkor erre fokozottabban lesz szükség a tanító-
testületekből alakítandó gondnokságoknál, ame-
lyek működése a tanítók hivatás iránti szerete-
tükből kifolyólag sokkal intenzívebb lesz! Eze-
ken az üléseken való megjelenést a külterületi 
tanítók számára is biztosítani kell, oly módon, 
hogy részükre ezen alkalomra napi- és fuvardíj 
biztosítandó. (Erről bővebben a tantestületi ülé-
seknél lesz szó.) 

Ami az állami elemi népiskolák tanulmányt 
rendjét, beléletét, összes szellemi ügyeit illeti — 
az utasítás 48. szerint — azokat a tanító 
(illetve igazgató-tanító) intézze a tantestülettel 
egyetértőleg a tanítók, az igazgató-tanító és 
utolsó fokon a kir. tanfelügyelő teljes felelőssége 
mellett. 

Ennek megfelelően a 123—131. §-ok megálla-
pítják a tanító, a tanítótestület és az igazgató-
tanító teendőit. 

Igen helyes az állami iskolák" azon beosztása, 
hogy a belterületi és külterületi iskolák külön-
külön iskolakörzetet alkotnak. Igen célszerű 
megoldás továbbá az, hogy a külterületi isko-
láknak külön igazgatójuk van. Célszerű, ha ar, 
igazgató az adminisztráció érdekében a belterü-
leten lakik. 

Már a* eddigiekből is megállapítható, hogy « 
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külterületi iskolák igazgatása csak úgy lehet-
séges — s az eredményes csak akkor lesz —ha 
az igazgató a külterületi élet összes körülmé-
nyeit alaposan ismeri. Ellenkező esetben a kül-
területi iskolák igazgatása csak a §-ok betűin 
váló rágódás lélektelen bürokrácia s életképtelen 
adminisztráció lesz. Éppen ezért külterületi 
igazgató csak az lehessen, aki a kinevezés alkal-
mával maga is külterületen működik s a kül-
területi tanítók közül a leghosszabb külterületi 
szolgálattál rendelkezik. 

Ezért célszerű volna, hogy a külterületi taní-
tók az igazgatót maguk választanák vagy ki-
nevezésre ajánlhatják. 

Leheletlen állapot, hogy egy külterületi tanító-
testület élére, ahol a tanítók 14—28 évi külterü-
leti szolgálattal rendelkeznek, egy olyan tanító 
kerüljön, aki külterületet még nem is látott s 
csak 15 esztendei szolgálata van. Ilyen igazgató 
csak zavart okozhat. 

Különben a külterületi iskolák (amelyek leg-
többször osztatlan isikolák) tanítója a G. U. 123. 

szerint az osztálytanítóra megállapított teen-
dőket önállóan teljesíti s végzi általában mind-
azon teendőket, amiket az utasítás az iskola 
anyagi, dologi ügyei t illetőleg és az iskolai rend-
tartást és tanulmányi rendet illetőleg az igaz-
gató-tanító, illetve a tanítótestület hatáskörébe 
utal. 

Vizsgáljuk meg röviden a külterületi tanító-
nak osztálytanítói teendőit. 

A 98. szerint: „A kir. tanfelügyelő az állami 
elemi iskolai tanító kinevezése felől a gondnok-
ságot értesíti és a hivatalos eskü letétele után 
felhívja, hogy a tanítót hivatalába iktassa be, 
az iskola felszerelését, taneszközeit, könyvtárát 
leltár mellett neki adja át." 

(Itt közbevetőleg meg kell jegyeznünk, hogy 
külterületi iskolához fegyelmi büntetésből he-
lyezni tanítót nem szabad. Ez a népoktatás s 
különösen a külterületi nemzetnevelés teljes 
félreértésére mutat.) 

Ha a tanítót külterületi iskolához helyezik át 
vagy oda neveziik ki, akkor az jelentkezik a bel-
területen, hogy valaki hivatalába iktassa be. 
A gondnoksági elnök a jelentkezést tudomásul 
veszi s az igazgatóhoz utasítja. Az igazgató pe-
dig megmutatja, az útirányt, amelyen a kül-
területi iskolához kigyalogolhat. Ez a hivatalba 
való beiktatás! A tanító pedig elindul, elkese-
redik az út szokatlanságán, hadakozik a kül-
területi kutyákkal, már érzi a magára hagya-
tottság lehangoló érzését s végre megérkezik az 
iskolába az első benyomás keserű ízével. Az 
első benyomás érzése nemcsak a regényekben 
van meg, megvan áz a valóságos életben isi 

Ezért hivatalból elrendelendő, hogy a kül-
területi tanító beiktatásához a község köteles 
fuvart adni. A beiktatásnál az igazgató köteles 
legyen ott lenni, hogy a leltárt átadhassa s a 
szükséges helyi felvilágosítást megadhassa! 

A G. U. 101. §-a szeriint az állami elemi 
népiskolákban a tanítás a vallás- és /közoktatás-
ügyi miniszter 2202—1905. sz. rendeletével ki-
adott tanterv és utasítás szerint történik. (Ezen 
alaprendeletet kiegészítik a 1125—1903., 168.411— 

1917., 6607. VlII/b—1918., 182.311—1919. sz. rende-
letek.) Ezeket minden tanítónak ismerni kell, 
ezek ismerete nélkül nemzetnevelői tevékenység-
ei sem képzelhető! 

Sajnos azonban, ezen rendeletek igen sok kül-
területi iskolánál nincsenek meg!!! (Ezt az is-
kolalátogatásoknál kellene ellenőrizni!) 

Ezen rendeletek alapján kellene a tanítónak 
a helyi viszonyok figyelembe vételével elkészí-
teni a „Helyi tantervet" (tananyagbeosztást), 
hogy a tanítás ne szakadozzon részekre, hanem 
egy középponti gondolatból kiáradó egységes 
szellem hassa át. Ez a középponti gondolat a 
nemzeti gondolat. (182.311. B. I. 1919.) 

Ezt a „Helyi tantervet" a járási tanfelügyelő-
séghez kellene beterjeszteni^ mert a jelenlegi 
magyar tanfelügyelőségek az összes iskolák tan-
anyagbeosztásának alapos felülvizsgálására kép-
telenek, a munka túlhalmozása miatt. 

Az órarendet külterületi iskolánál esaik egy-
huzamos tanítással kell elkészíteni, tekintetbe 
véve a 6609/VII. b—1918. és a 148.531. M. P, 1921. 
számú rendeleteket. 

Igen célszerű, ha egy tanteremben két tanító 
tanít, ha külön nyári és külön téli órarendet 
készítenek. (Nyáron 6—12 ^-csoport, Val—Vs5 
B-csoport. Télen 8—12 ^-csoport, 12—Va 4-ig B-
csoport.) A napi munkaidő ilyen meghosszabbí-
tása az egytanítós iskolánál is lehetséges s ennek 
kiviteléről és előnyeiről a IV. fejezetben már szó 
volt. 

Itt kell meg említenünk, hogy gondoskodnunk 
kell a külterületi tankötelesek hit- és erkölcstani 
oktatásáról is. Lehetetlen állapot, hogy külterü-
leti tankötelesek vallásoktatásban ne részesül-
jenek ma, amikor a nemzetnevelésnek is egyik 
alapja a valláserkölcsi nevelés. 

Ha az egyház a külterületi tanítót kéri fel 
a hitoktatás ellátására, a tanítót fáradozásával 
arányos díjazásban kell részesíteni. 

Kiegészítené ezt a rendelkezést még az is, hogy 
a vallásfelekezetek tartsanak évente 3—4 isten-
tiszteletet a külterületi iskolánál is. í g y felelő-
sek a vallásfelekezetek püspökei a nemzetnevelés 
sikeréért. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter már a 
28.352—1899. sz. rendeletében intézkedett, hogy az 
összes elemi népiskoláknál, jellegkülönbség nél-
kül az V—VI. osztályok életbelépjenek, mert az 
elemi népiskola csak így oldja meg teljesen fél-
adatát. 

Sajnos ezen rendelkezés még m a sem valósult 
meg teljesen, különösen a külterületi iskoláknál. 

Oka ennek részint a szülők hanyagsága, részint 
pedig az osztatlan iskolai tanító, ellenszenve 
volt. 

A szülők hanyagsága ellen már intézkedett 
az 1923. évi X X X . t.-c. 2. §-a, amely szerint az 
elemi népiskolai oktatás kötelezettsége egy, eset-
leg két évvel meghosszabbítható. 

Ami pedig az osztatlan és így a külterületi 
tanítók ellenszenvét az V—VI. osztály iránt 
illeti, annak indokolása — egy kis megértéssel 
— el is fogadható. 

Az osztatlan iskolának olyan sajátos viszonyai 
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vannak, amelyeket a tanító csak a legnagyobb 
fizikai és morális energiával tud leküzdeni. 

Meg kell értenünk és be kell látnunk végre, 
hogy egy tanító, — egy tanteremben, — egy idő-
ben különböző korú és készültségü gyermekeket, 
vagyis hat osztályt — a kor igényeinek megfele-
lően — képtelen vezetni! 

Egy-egy osztály átlag napi két félórában ré-
szesül közvetlen tanításban. A többi idő csendes 
foglalkozással telik el. A csendes foglalkozásnál 
azonban a tanuló magára van hagyatva s ha 
a gyermek a tanítási anyagot nem értette meg 
teljesen, csendes foglalkozása feltétlenül hibás 
lesz. Ezért nehéz probléma a félórás tanítási 
idő, mert különösen népes iskolánál (pl. ahol 
145 mindennapos I—VI. osztályos tanköteles van, 
egy tanító kezeire bízva,), a tanító kénytelen 
gyakran újra tanítani a tanítási tételt. Azon-
ban a tanító retteg a tanfelügyelői látogatástól 
s igyekszik, hogy hátraléka ne legyen. 

Ezenkívül: amíg minden iskolának legalább 
két nagy táblája nem lesz, addig eredményes 
pedagógiai értelemben vett csendes foglalkozás-
ról szó sem lehet! 

Ehhez járul, hogy az iskolák nincsenek a kellő 
felszereléssel ellátva, az iskolák zsúfoltak, a ta-
nulóknak nincs meg a kellő tanfelszerelésük. A 
tanító pedig tudja, hogy a tanfelügyelői látoga-
táskor neki „eredményt" kell felmutatnia s ezért 
(igen helyesen) az alsóbb osztályokra fekteti a 
súlyt, különösen az I. és II. osztályra, miután 
itt kell egész munkásságának alapjait lefektetni, 
mert ha ezt elmulasztja, munkásságának további 
folyamát veszélyezteti. 

Így a tanító az V—VI. osztályra, nem fektethet 
súlyt. Azokkal csak kínlódik, s örül, ha V—VI. 
osztály nincs. 

A túlzsúfoltság eredményezi a gyakori osz-
tályismétlést is, ami szintén előidézője az V—VI. 
osztály elnéptelenedésének. 

A 2202—1905. sz. rendelet III. része szerint: 
„Iskoláinknak túlnyomó része osztatlan és a 
nemzetnek épp az a része küldi ezekbe a gyer-
mekeit, melynek legsürgősebb szüksége van az 
oktatás áldására, mely leginkább rászorul, hogy 
életfeltételeit a jobb iskolai nevelés és tanítás 
segítségével javítsuk. Ennek a nagy feladatnak 
egy része természetesen az iskolafenntartókra 
háramlik; de ezek törekvése egymaga nem biz-
tosíthatja a cél elérését, ha, a tanítók hazafias 
lelkesedésére és fokozott erőkifejtésére nem szá-
míthatnánk. A legsúlyosabb nehézségekkel nekik 
kell szembeszállniok; és mennél nehezebb az 
osztatlan népiskola tanítójának a helyzete, annál 
fontosabb nemzeti küldetést teljesít, ha a nehéz-
ségeknek legyőzhető részét legyőzi. 

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az 
iskolafenntartók eddigelé a nemzetnevelés rájuk 
háramló feladatainak nem tettek eleget, sem az 
iskolák felszerelése, sem a tanítói munkakedv 
fokozása terén. 

A jobb jövő érdekében teendő intézkedések so-
rozatát az államhatalom megkezdette az 1921. 
évi X X X . t.-c. megjelenésével! 

A Néptanítók Lapja által hirdetett pályázatok 
2 nyertese is megállapította már, hogy az osztat-
lan iskola nem iskola. 

A nemzetnevelés, a jövő érdekében további 
teendőnk tehát az iskolák fejlesztése, az osz-
tatlan iskolák megszüntetése, illetőleg bővítése. 

Ott, ahol az osztatlan iskola elháríthatatlan 
nehézségek folytán meg nem szüntethető, ott, 
miután az osztatlan iskolai tanító „nemzeti kül-
detést" teljesít, szükséges, hogy itt a tanítók fo-
kozottabb erőkifejtését biztosítsuk. 

Az osztatlan iskolai tanító fokozottabb erőki-
fejtését azonban honorálnunk kell! 

Ezen probléma egyszerű és igazságos meg-
oldása a következő volna: 

Az a tanító, aki két osztályt vezet, az fizetésé-
nek 20%-át, a három osztályos 40%-át, a négy 
osztályos 60%-át, az ötosztályos 80%-át, a teljes 
hat osztályú, osztatlan iskolát vezető tanító pe-
dig fizetésének 100%-át kapja pótlékul. 

Ne a tanító, hanem a nemzet szempontjából 
tekintsük ezt a javaslatot — és annak teljesítését 
indokoltnak fogjuk találni. 

Ily módon lehet biztosítani a tanítók fokozot-
tabb erőkifejtését, a tanítók szívesen fognak kül-
területi iskolához menni s ott hosszabb időt fog-
nak tölteni, ami a külterületi nemzetnevelés egy-
séges fejlődését fogja biztosítani. 

Ezzel kapcsolatban az ismétlőiskolai, helyeseb-
ben továbbképző oktatást is új alapokra kell 
fektetni. Az valóban továbbképzés legyen s ezért 
szükséges az, hogy a továbbképző tankötelesek 
november, december, január, február hónapok-
ban minden délután részesüljenek oktató neve-
lésben. 

A továbbképző iskola vezetéséért a tanítót „fo-
kozottabb erőkifejtésért" megfelelő díjazásban 
kell részesíteni. Pl. a mai gazdasági, továbbkép-
zők vezetéséért nyújtott évi 800 korona nevetsé-
ges. De van iskola, ahol csak 100 koronát adnak. 

Ezek után vissza kell térnünk a külterületi 
tanítónak mint osztálytanítónak a teendőire. 

A G. U. 106. a tankönyvek megállapításá-
ról intézkedik. Meg kell szüntetni a jelenlegi 
intézkedést, hogy: „Ugyanegy községben (tanyá-
kon) lévő iskolák csak ugyanegy tankönyvet 
használhatnak". Meg kell adni a külterületi ta-
nítótestületnek azt a jogot, hogy a külterületeken 
azt a tankönyvet használhassák, amelyiket a 
nehéz viszonyaik között legalkalmasabbnak, leg-
célszerűbbnek találnak. 

Gondoskodnunk kell még a külterületi tanköte-
leseknek a tanszerekkel való ellátásáról is. 

1. Gondoskodnunk kell a szegény tanulók segé-
lyezéséről, amire módot a,d a 130.700. VIII/a.— 
1922. sz. rendelet 72. §-a; 

2. miután a külterületeken papírkereskedés 
nincs s azért a politikai község kötelességévé 
teendő, hogy a tanév elején minden külterületi 
iskolához elegendő számú irkát stb. szállítson ki, 
amelyeket a tanító árusítana s árukat a községi 
pénztárnak adná át-

Az iskolai évvégi vizsgálatoknál is reformra 
van szükség. 

A jelenlegi rendszer fő oka: „hogy a szülők 
és a közönség a tanító munkásságát, nevelési 
eredményét lássák". A vizsgát a tanító megbírá-
lására, minősítésére felhasználni (úgy a szülők, 
mint a felsőbb hatóság részéről) nem szabadna 
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a vizsgának a gyermekre szokatlanul ható kö-
rülményei miatt. Ehelyett a vizsgát a nemzeti 
tudatosság szolgálatába kell emelni s azért a 
vizsgán csak nemzeti tárgyak szerepeljenek, 
nem azért, hogy a tanító minősítésének alap-
jául szolgáljanak, hanem, hogy az ünnepély 
nevelő-értékét növeljék. 

Ezek után meg kell még emlékeznünk a kül-
területi iskolák adminisztrációjának lelkéről, a 
Külterületi iskolák igazgatójáról. 

A G. U. 129. ezerint: „Az igazgató-tanító 
megbízatását a kir. tanfelügyelő javaslatára a 
vallás- és közoktatásügyi minisztertől nyeri." 
Ezen rendelkezés kiegészítendő volría azzal, 
hogy külterületi iskola igazgatója, csak az lehet, 
akit külterületi szolgálata alapján a külterületi 
tanítótestület ajánl kinevezésre. 

A külterületi iskolák igazgatója köteles legyen 
minden érkező rendeletet, határozatot másolat-
ban közölni a külterületeken élő tanítókkal, akik 
azt saját iskoláikban iktatni kötelesek. 

Az igazgató minden külterületi iskolát ha-
vonta látogasson meg, — erre a célra pedig a 
község legyen köteles fuvart adni. 

A külterületi tanítónak — indokolt esetben — 
évente egyszer három nap szabadságot az igaz-
gató legyen jogosult adni. Nyolc napi szabad-
ságot a gondnokság, 14 napi szabadságot a 
járási tanfelügyelőség, 30 napi szabadságot a 
megyei tanfelügyelő legyen jogosult adni. E g y 

* havi időnél hosszabb szabadságot a miniszter 
adhasson csak. 

A G. U. 129. s) pont szerint az igazgató-
tanító jogosult az iskolaszolgát megfogadni 
vagy elbocsátani. Azonban az osztatlan iskolá-
nál az iskolaszolgai intézmény rendszeresítve 
(sajnos) nincs! Ezért a 25. szerint: „Egy 
vagy két termes iskolánál a napi tisztogatást 
a tanító a saját cselédjével is végeztetheti, mely 
esetben a költségvetésben szolgadíjra megálla-
pított összeg a tanító által nyugtázható." ' 

Azonban amikor a minisztertanács a tiszt-
viselőktől elvonta a cselédek után járó kedvez-
ményes élelmiszerellátást, a legtöbb külterületi 
tanító elbocsátotta cselédjét! Ki takarítsa ebben 
az esetben a külterületi iskolát? E kérdést a 
legtöbb helyen csak úgy lehetett megoldani, 
hogy a külterületi tanító kénytelen volt újból 
cselédet fogadni s ezek a tanítók ma szerény 
viszonyaikhoz mérten óriási áldozatot hoznak 
a népoktatás, a nemzetnevelés érdekében! 

E kérdés megoldása sok nehézséggel jár! 
A napi takarítás havi díja egységesen nincs 

megállapítva. Az állam az Alföld egyik külterü-
leti iskolájának havi 12.000 koronát utalt ki e 
célra, 1923 szeptember, október hónapokra. 
Ugyanakkor egyik község — mint a Néptanítók 
Lapjában közölt pályázati hirdetésekből lát-
ható — évi 6000 (hatezer) koronát kínált 10 havi 
takarítíatásért összesen. Lehetetlen állapot ak-
kor, amikor a napszám napi 5000—10.000 korona 
volt. Igazán nem csodálható tehát a tanító el-
kedvetlenedése, mert anyagi jutalmazásához 
mérten óriási áldozatot kell hoznia az iskola 
érdekében, amikor cselédjének havi 60.000 koro-
nát kellett fizetnie azért, mert a külterületi 
iakoláknál iskolaszolga ninct m mert ezen is-

kolák takarítására intézkedés még nem történt! 
E kérdést sürgősen rendezni kell! 
Lehetetlen állapot, hogy megfelelő intézkedés 

hiányában: 
1. Sok helyen a gyermekek takarítsák a tan-

termet, mert a gyermekeknek a nemzetnevelés 
szempontjából oly fontos egészségét veszélyez-
tetjük és egészséges fejlődését gátoljuk; 

2. hogy a tanító vagy felesége söpörje na-
ponta az iskolát. Ezt egy bizalmas rendelettel 
a leghatározottabban be kellene tiltani, mint a 
tanítói tekintély egyik lerontóját! 

A kérdés rendezésének módja: a békebeli nyolc 
korona azaz 40 kg búza értéke fizetendő ki pon-
tosan minden hónap elsején annak, aki az isko-
lát takarítja. 

A szegénygyámolításról. 
Irta: Hanvai Sándor, ny. székesfőv. előljáró. 

II. 
Az 1788-i hamburgi és az 1853-i elberfeldi sze-

gényügyi szabályrendelettel a szegénygyámo-
lítás pusztán polgári, közhatósági alapra he-
lyezkedett. A szegénygyámolításhoz szükséges 
összegek közterhek lettek és így a segélyezést 
gyakorló polgárok a közsegélyek engedélyezé-
sénél vagyonilag közvetetlenül érdekeltekké 
válván, a gyámolításba óvatosságot és önfe-
gyelmet hoztak. A gondozás egyébként itt is 
nyílt vagy zárt volt, aszerint, ahogy a közse-
gélyre szorultakon otthon házi környezetben, 
vagy intézeti elhelyezéssel segítettek. 

Az E. R.-nek továbbra is az őskeresztény dia-
kónus rendszere: a testvéri szeretet és az indi-
vidualizálás maradt a vezéreszméje, vagyis az 
egyes szegényügyi esetnél való egyéni eljárás 
a sablonos tömegeljárással szemben. Ebből az 
alaptételből a következő szervezet szűrődött le: 

a) Az egész gyámolítást a városi tanács ve-
zetése mellett tiszteletbeli erők végzik. Ök ren-
delkeznek a segélyezés mikéntje fölött és ők 
gyakorolják a szükséges felügyeletet és ellen-
őrzést is. E célból a várost kerületekre osztják 
és pedig lehetőleg több kerületre, hogy mennél 
nagyobb legyen a decentralizálás. Minden ke-
rület élén a kerületi előljáró áll. (Ezeket azon 
ban nem szabad összetéveszteni a mi kerületi 
elöljáróságainkkal, mert a mieink elsőfokú 
közigazgatási hatóságok, míg amazok csak 
egy szegényügyi kerületnek a, vezetői, akik 
emellett néha más, kisebb jelentőségű közigaz-
gatási ügyekben is eljárnak.) 

b) A kerületken belül járásokat alkotnak 
és minden járás részére egy szegénygondozót 
jelölnek ki, aki működése területén köteles 
lakni, hogy közte és a közsegélyre szorult kö-
zött szomszédi vonatkozások keletkezzenek. 
Minden gyámolító eszerint az utcák és házak 
szerint körülhatárolt műnkakerületében lakó 
szegényekről •gyödül ás kizárólag gondosko-
dik. Végül 

c) a szegény gyámolító járásokat olykép ál-
lapítják meg, hogy minden gondozónak csak 
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három-négy család jut felügyeletre. A segély-
összegeket a gondozó fizeti ki és semmiféle se-
gélyezésnek nem szabad 14 napnál tovább ter-
jednie. Ez különösen azért szükséges, hogy a 
gondozó gyámoltjával folyton törődjék és azok 
viszonyait újabb és újabb vizsgálatok tárgyává 
tegye. Aki a szegénygyámolítást igénybe 
venni akarja, köteles a járási gondozóhoz, vagy 
a kerületi elöljáróhoz fordulni. 

Amint látható, az E. R. igen fontos pillérei 
a szegénygondozók (szegénygyámolítók), akik 
Münsterberg szerint: „kis körben nagy szociá-
lis feladatokat végeznek". Munkájuk nemcsak 
anyagi támogatásból, hanem leginkább tanács-
ból és nem egyszer az élet nehéz csapásaitól 
elernyedt lelkek fölemeléséből áll, valamint al-
kalmasak arra, hogy a társadalom érdeklődé-
sét a szegények iránt felköltsék és állandóan 
ébrentartsák. 

Miután azonban a tiszta E. E.-en nyugvó sze-
xgényügyi igazgatás csak tiszteletbeli erőkkel 

hajtható végre és egy-egy tiszteletbeli erőt 
nem szabad túlterhelni, okvetlenül szükséges, 
hogy azok nagy számban álljanak rendelke-
zésre. E tiszteletbeli erők a kerületi előljáró 
vezetése alatt álló kerületi összejöveteleken ön-
állóan határoznak, különösen a segélyezési ne-
mek és segélyösszegek magassága iránt. A hi-
vatal, a tisztviselők itt háttérbe szorulnak és 
csak az a feladatuk, hogy bizonyos ügyekben, 
pl. jogi kérdésekben, vagy visszatérítéseknél a 
tiszteletbeli tevékenységet gyámolítsák, ille-
tően kiegészítsék. Más sza,vakkal az E. R.-nél 
a tiszteletbeli közegeket nemcsak a kezdemé-
nyezés, hanem a rendelkezés joga is megilleti. 

Az E. R.-en épült szegényügyi közigazgatás 
önmagában véve következetes! Ideális néző-
pontok vezérlik és egyik várost a másik után 
hódította meg, sőt nem egyszer a külföld is ta-
nulmányozta és mintául vette. A sikerhez 
azonban egy előfeltételre van szüksége, hogy 
a város, legjobbjai és legderekabbjai magukat 
mint tiszteletbeli közegek a szegényügynek lel-
kesedéssel szenteljék és hogy sikerüljön e lel-
kesedést köztük állandóan ébrentartani. 

Aki azonban az életet ismeri, tudja, hogy a 
nagy lelkesedós idővel lelohad. A derék és lel-
kes gyámolítok törzs-serege lassan-lassan gyé-
rül, a gyámolítókban hiány áll be, vagy a gyá-
molítok közé oda nem való elemek csúsznak. 
Minél kevesebb volt tehát a gondozók száma, 
annál rosszabbul működött az E. R.-en alapuló 
szegényügyi igazgatás, mert az egyes buzgó 
gyámolító is a munka halmozódása következ-
tében munkáját nem kielégítően, rendszertele-
nül végezte és ezáltal kedvét vesztette. 

Mennél nagyobb volt egyúttal valamely vá-
ros, a tiszta E. R.-en alapuló szegénygyámolí-
tásnak ott annál több nehézséggel kellett meg-
küzdenie. És ez érthető is, mert a város lakói-
nak növekedő számával az egyeseknek polgár-
társai iránt való érdeklődése is lanyhul. Épp 
ezéit természetesen mindig nehezebb tiszteleti 
erőket elégséges számban találni. Kisebb vagy 
középnépességű városban könnyebb a hivatal 
ás a tiszteleti közegek közt az összeköttetést is 

egyázerű, patriárkális módon megtalálni és 
fenntartani, de nagy városban ez nehézségek-
kel jár. A több száz, néha több ezer tiszteleti 
közeg áttekintése is nehézkes és ennek kapko-
dás és a nem alkalmas egyének betódulása a 
következménye. A lakosság hullámzása is meg-
nehezíti a munkát. De nagy különbség van a 
nagyobbára jobbmódúak ós a szegényeklakta 
városrészek között. Azon kerületek részére, ahol 
szegények sűrűbben laknak, ugyancsak nehéz 
gondozót találni. Mindezeknek azután a rend-
szertelen munka és a szerfelett megnagyobbodott 
anyagi bajok következményei. Így a nagyváro-
sok, mint Berlin, Hamburg szegényügyi igazga-
tásában soha sem volt lehetséges az E. R.-t teljes 
eredeti tisztaságában kiépíteni. A nagy váro-
sokból kiindulóan azután csakhamar be is ál-
lott az e rendszeren felépült közigazgatás meg-
reformálásának a szükségessége. 

A közgazdaságtan 
és társadalomtan módszere/ 

Irta: Geőcze Sarolta. 

X X . 

Megcsináltuk az individualista irányok 
mórlegét; láttuk azoknak roppant anyagi 
eredményét, de azokat a veszedelmeket is, me-
lyek az általuk szabadjára bocsátott önzés 
és féktelen verseny révén zúdultak a gyöngére 
(legyen az egyén vagy nemzet) és az imperia-
lizmusban rejlő veszedelmes hatásukat a vi-
lágpolitikára s ezzel a világ sorsára. Láttuk az 
általuk felidézett társadalmi bajokat. Most 
azokat az irányokat kell vizsgálnunk, amelyek 
— visszahatás gyanánt — a bajok gyógyítását 
az ellenkező irányban keresték. 

Először (4.) a szocializmust1 s ami ennek 
csak végső konzekvenciája, utolsó fejlődési 
foka: a kommunizmus. Ezeknek csiráját már 
megtalálni Plató Respublicájában, majd az 
első keresztények vagyonközösségében; s elő-
futáruk volt úgy Morus Utópiája, mint Fourier 
falansztere s Proudhon és Louis Blanc; sőt 
Proudhon odáig megy, hogy a tulajdont lopás-
nak minősíti. Comte pedig már Marx előtt ki-
dolgozta a szocializmus bölcseletét. Veszedel-
mes és megvesztegető voltuk épp ebben rejlik. 
Igen nemes elmék igazságkeresése az — 
csakhogy persze, végletekbe menve. In-
nen tömeghatásuk is. A tömeg nagy gyer-
mek; végletekben szeret mozogni. Az indi-
vidualista önzés sivárságával szembeállít-
ják a szociális ideált — innen hatásuk 
az ifjúságra, amelynek az eszmény élet-
szükséglet. Egyik sem fontolgat; sem a tömeg, 
sem az ifjúság, hanem vakon, fanatikus hittel 
követi bálványát. Ezen irányok roppant tömeg-

* L. az előbbi cikkeket a Néptanítók Lapja előző szá-
maiban. 

1 Lá«d erre nézve GIÖCZI: Szociológia, 144—149. lap. 
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hatása tény; és tény szuggesztív erejük is. Ne-
künk e ténnyel szembe kell néznünk. A strucc-
madár-politika végzetes volna, aminthogy az 
volt a múltban is. A kápráztató elméletet meg 
kell vizsgálnunk, szét kell szednünk elemeire, 
csak így tudunk vele megküzdeni. S aztán ke-
resnünk kell oly irányt, amely ezeknek aranyát 
a vele járó salak nélkül tartalmazza s amelytől 
jogosan várhatjuk a társadalmi sebek gyógyí-
tását s civilizációnk megújhodását: azaz szo-
ciális ideált, csakhogy a krisztusi erkölcs alap-
ján — tehát a keresztényszocializmust. Erre az 
elemzésre magunknak is szükségünk van. Akár-
hányunk még ma sincs ezekkel az elméleteikkel 
tisztában. A kommün alatti „bedőlétsek" jó-
része ebből ered. De ami bennük tévedés, azt 
se tudjuk megcáfolni, ha nem ismerjük az egész 
tant alaposan. A merő tagadás nem cáfolat s 
nem győz meg senkit. 

Tehát elemezzünk. 
Először a Marx rendszerét, mert az individua-

lizmussal szemben ez a másik véglet; mert poli-
tikailag ez a legnagyobb hatóerő; s mert a bol-
sevizmusban s a kommünben megvalósítva, ez 
okozta a legnagyobb rombolást. 

Marx világfelfogására nagy hatással volt St. 
Simon s Fourier elméletei s Comte bölcselete. 
Ott megtalálta Marx a kedvező talajt; s Engels-
szel 1847-ben kiadja a Kommunista kiáltványt, 
melyben már benne van egész világszemlélete s 
annak végszavában — „Világ proletárjai egye-
süljetek!"— a szocializmus politikai programm-
ja. Noha maga a párt csak később szerveződött. 
Nagy művét a tőkéről2 Londonban írja meg, ahol 
az angol tőkés társadalom életét s az ipari for-
radalom előidézte munkásviszonyokat ismerte 
meg. Tapasztalatait ott gyűjtötte. Gazdasági 
és társadalmi világszemléletét azokra alapí-
totta. A falusi életet s a mezőgazdasági viszo-
nyokat nem ismerte; a falusi népiélektől tel-
jesen idegen maradt. Innen rendszerének egy-
oldalúsága. A tudományos forma pedig, mely-
ben gazdasági rendszerét előadta, német isko-
lázottságának eredménye. Ez a tudományos 
színezet oka annak, hogy annyi egyetemi hall-
gató szinte vakon fogadta el tanításait. Mind-
ebből persze a hallgatóknak cisak annyit, 
amennyi a részletes elemzés előkészítése gya-
nánt szükséges. 

Magát a rendszer taglalását legcélszerűbb 
úgy intézni, hogy először az egészet nagy vo-
násokban (a vezérfogalmat egy szóval jelölve 
a táblára is); aztán, de közvetlenül utána, a 
rendszer bírálatát. 

I. Az expozé. Alaptétele: 
1. A történelmi materializmus. Lényege ez: 

az emberi társadalomban a gazdasági szerve-
zet az alap, a többi (államforma, törvény, val-
lás) felépítmény, amannak függvénye. A fej-
lődés egyik gazdasági fokról a másikra szük-
ségszerű, az emberi akarattól független — a 
determináltság a társadalom életében. Első 
fok a rabszolgaság, függvénye a korlátlan ön-
kényuralom. Második a szabad munka, függ-

2 Das Kapital. 

vénye (az ó-kori) demokrácia. Harmadik a 
jobbágyság, függvénye a hűbériség. Negyedik 
a bérmunka, függvénye a tökeuralom. Ötödik 
lesz a szocialista termelés, függvénye a kom-
munizmus. A végcélt és beteljesedést tehát 
már Marx is a kommunizmusban látja. Ezzel 
a mai politikai viszonyok közt mindenkinek 
tisztában kell lennie. A marxi szocializmus 
tehát nem egyéb, mint a kommunizmus előké-
szítője. 

2. A tőkeuralom. Az a munkát áruvá süly-
lyeszti (a ricardoi felfogás), melynek árát a 
kínálat és kereslet viszonya dönti el (munka-
piac. Egyetlen értékképző a munka (Simth 
Ádám felfogása). De az a töke jármában van, 
melynek kizárólagos célja a nyereség (profit). 
A mai tőkés a polgár (bourgeois — burzsuj), 
a tőkésosztály a bourgeoisie. Ezzel szemben 
áll a kizsákmányolt proletár. A magántulaj-
non alapuló család s a nemzeti állam is a tőke-
uralom felépítménye. 

3. Az értéktöbblet-elmélet. A tőke a kizsák-
mányolás által növekszik. T. i. a tőkés többet 
dolgoztat, mint amennyi a munkás létfenntar-
tásához szükséges. A munkatöbblet értéktöbb-
letet termel, mely nem a munkásnak, hanem a 
tőkésnek válik javára s a tőkét növeli. 

4. Az osztályharc. A tőke növekvő hatalma 
egyre több munkást hajt jármába — ez az 
ipari tartaléksereg. Az elnyomott munkás 
sorsában nem nyugszik meg. Harcol ellene. Ez 
az osztályharc. Marx szerint a történelem osz-
tályharcok sorozata; az kényszeríti az ural-
kodó osztályokat a kiváltságaikról való le-
mondásra. 

5. Nemzetköziség. A sikeres osztályharc föl-
tétele az osztályöntudat. A munkásokat a tőke 
világszerte kizsákmányolja. Az osztályharcra 
tehát nemzetközileg kell szervezkedniük — 
„Világ proletárjai, egyesüljetek!" 

6. Tőkehalmozódás és tömegnyomor. A tőke 
a termelés eszközeit (gép, pénz 'stb.) hatalmá-
ban tartja; a nagyüzem a kisüzemet elnyeli. 
Következmény: a tőkekoncentráció kevesek ke-
zében s azzal szemben a tömegnyomor (paupe-
rizmus; Marxnál: Verelendungstheorie). Végső 
következtetése a 

7. szocializálás és kommunizmus. Ez így nem 
tarthat soká. „A munkásság a termelés eszk& 
zeit hatalmába veszi s az állami hatalmat ma-
gához ragadja". És akkor, Marx szerint, meg-
szűnik a termelés anarchiája, a kollektív ter-
melés szervezni fogja úgy a termelést, mint a 
fogyasztást — kinek-kinek egyenlő rész fog 
jutni, szükséglete szerint. Az osztályharc meg-
szűnik, mert csak egyetlen osztály lesz: a dol-
gozóké s maga az állam is fölöslegessé válik: 
ez a kommunizmus. — í g y képzelte el a kom-
munista ideált Marx, aki a társadalom egész 
múltját sötétnek látta, csak itt, a jövő elkép-
zelésében, vált optimistává. Kár, hogy nem 
érte meg a bolsevizmust Oroszországban és ná-
lunk; talán akkor ő se látta volna olyan ró-
zsásnak a kommunista Eldorádót. Mi meg-
értük s így más az ítéletünk róla. — De ne 
vágjunk elébe a bírálatnak. Amint a rendszert 



43—44. szám Néptanítók Lapja 33 

kifejtettük, azonnal bírálat alá kell azt ven-
nünk; mert tetszetős az, és meg nem alkuvó, 
kaegórikus állításaival imponál a tapasztalat-
lan fiatalságnak, amely szereti a biztos talajt 
lába alatt és szereti a jövőt rózsaszínben látni. 

II. A bírálatot pontról-pontra kell végez-
nünk; legcélszerűbb a cáfolatot a tábla másik 
oldalán a marxi tétel vezérgondolatával, az 
elméittel a történelmi tényeket szembeállítani, 
ugyanazon számozással. Tehát 

1. a történelmi materializmus nem áll meg, 
mert hiszen a társadalom fejlődését nem csu-
pán gazdasági tényezők döntötték el; sőt 
erkölcsi természetű okok idéztek elő sokszor 
változást magában a gazdasági életben is. (Pél-
dák a keresztes háborúk, a reformáció gazda-
sági hatása; de magának a kereszténységnek 
hatása — rabszolgaság megszűnése stb.; ezeket 
maguk a hallgatók kereshetik fel egy kis rá-
vezetéssel.) — Csak annyi igaz belőle, hogy a 
társadalom fejlődéséhez a gazdasági tényezők 
is hozzájárultak; amit a régebbi történetírók 
nem vettek eléggé figyelembe. Éppúgy nem áll 
meg a determináltság elmélete sem. Ennek 
ellentmond a nagy egyéniségek (a vallásalapí-
tók— Mózes, Krisztus, Mohammed, Buddha — 
s az államférfiak — Nagy Károly, Szent Ist-
ván, Nagy Péter, Napoleon, nálunk Széchenyi 
is) átalakító hatása a társadalomra s magára 
a gazdasági életre is. 

2. A tőkeuralomról szóló tétele helyes, de 
csak a modern ingó nagytőkére alkalmazva. De 
még ott sem általánosan. Mert a még moder-
nebb szociálpoltikai felfogás a munkaadók 
jobbjainál átalakította a viszonyt köztük e 
munkásaik közt (az esseni Krupp-gyár, a pécsi 
Zsolnay-gyár, a késmárki Wein Káróly-gyár 
stb.). A mezőgazdaságban pedig csak az üzér-
kedésből lett új nagybirtokosokra áll; mert 
hisz maga alatt vágja a fát az a birokos, aki 
munkásait kizsákmányolja; munkásai otthagy-
ják, vagy jószágát rosszul gondozzák, minden-
kép károsítják. Az a birtokos boldogul jobban, 
aki munkásairól jobban gondoskodik; az tud 
többet is termelni; mert ott a termelés sikere 
-nem a puszta mechanikai munkán, hanem a 
munkás hűségén, buzgalmán fordul meg. (Gya-
korlati példák.) 

3. Az érléktöbblet-elmélet sem áll meg. Mert 
a tőke nem csupán a munkás kizsákmányolása, 
hanem a takarékosság s a jobb termelési mód-
szerek által is növekszik. (Tőkekamat, fajneme-
sítés, bolgár kertészet, mélyenszántás; henger-
malom, rotációs gép stb.). Az értéktöbblet pe-
dig nemcsak a munkaadónak, hanem a mun-
kásnak is javára válik (nyereségrészesedés, 
béremelés az iparban; több aratórész vagy 
feles tengeri, répa, széna stb.); ő is többet ke-
res és ha többet s jobban dolgozik, biztosabban 
kap munkát. 

4. Az osztéilyharcelméletnek is ellentmonda-
nak a történeti tények. A rabszolgaság meg-
szüntetését nem a Spartacusok lázadása, ha-
nem a kereszténység hozta létre. A jobbágyság 
felszabadítását nálunk nem a jobbágyok har-

colták ki, hanem 48-ban a kiváltságos osztályok 
önkényt osztották meg velük jogaikat. A bér-
munkás sorsának javítását nem ők maguk küz-
dötték ki, hanem egy Shaflesburg, egy Ruskin, 
egy X I I I . Leo és mind a nagy szociálpoliti-
kusok. 

5. Nem áll meg a nemzetköziség elve 6em. 
Mert a hazaszeretet minden éplelkű emberben 
természetes érzés, akár az édes anyja iránt való 
szeretet. És nagy áldozatra az ösztönöz min-
denkit az egyéni önzéssel szemben. Ezt épp a 
világháború mutatta meg, mikor a német 
szociáldemokrata munkásság Bismarck szobrá-
nál a vörös zászlót elégette s a nemzetiszínt 
tűzte ki s az alatt ő is híven harcolt hazájáért 
(Mussolini, Kemál hívei; a magyar közlegény 
a világháborúban; Amerikába szakadt véreink 
stb.) 

6. A tőkehalmozódás elmélete is csak részben 
áll meg: t. i. az ingó tőke az ipar terén, ahol a 
nagyipar s a kartellek és trösztök versenye 
tényleg megfojtja a kisipart; de egészen meg-
fojtani még ott se bírta. A földbirtok terén 
azonban nem áll meg; sőt a fejlődés épp ellen-
kező irányt mutat: a nagybirtok középbir-
tokká, a középbirtok kisbirtokká hasgatódik, a 
kisbirtok pedig törpebirtokká morzsolódik szét, 
úgyhogy a kisebb kategóriákat mesterséges 
eszközökkel (hitbizomány, homestead, vitézi te-
lek) kell a szétesés ellen megvédeni. Az okosan 
kezelt gyár és nagybirtok pedig korántsem 
vonja maga után a tömegnyomort, hanem in-
kább a munkások jólétét fejleszti ki. 

7. Végül legkevésbbé áll meg Marxnak a 
szocializálásról s kommunizmusról hirdetett 
elmélete. A közös tulajdon t. i. mindig minde-
nütt (az orosz wírben) csökkenti az egyéni 
erőkifejtést, mert a lustának kedvez a szorgal-
mas rovására. A kollektív termelés nálunk a 
kommün alatt a termelés csődjére, a készletek 
pusztulására s a fölszerelés tönkremenésére ve-
zetett; Oroszországot a bolsevizmus véginségre 
juttatta s a példátlan éhhalál és népbetegségek 
prédájává tette. Az egyenlő fogyasztás a kom-
mün alatt úgy valósult meg, hogy koplaló tö-
meg, éhenhaló urinép és dőzsölő népbiztosok. 
Utópia volt az osztályharc megszűnte is; mert 
az osztályharc a proletárdiktatúra alatt nálunk 
osztályüldözéssé, Oroszországban az összes 
felső osztályok kiirtásává fajult s ezzel nálunk 
a nemzeti kultúrát hordozó osztályokat gyön-
gítette, ott megsemmisítette. Hogy a kommu-
nista államban maga az államhatalom is feles-
legessé válik, azzal szemben soha hatalom job-
ban nem tobzódott, mint a népbiztosok. 

íme a tényekkel szemben az egész marxi el-
mélet kártyavár és üres bombaszt. Reális érték 
benne az, hogy a történetvizsgálók figyelmét a 
gazdasági tényekre hívta fel; hogy a tőke-
uralom veszélyeire rámutatott; s hogy a mun-
káskérdést fölvetette s megoldását követelte — 
ezzel kovásza lett a modern politikai életnek. 
De csupa kovászból nem lehet kenyér. 

A táblai vázlat így alakul: a 7. pont vezér-
1 gondolatait a megfelelő cáfolattal állítjuk 
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s z e m b e s az eredményt í g y f o g l a l j u k össze: 
gazdasági tényezők• figyelembevétele; a tőke-
uralom veszélyeire v a l ó f i g y e l m e z t e t é s ; osz-
tálygyűlölet s k é s h e g y i g m e n ő osztályharc; 
a hazaszeretet kiölése; a szocializált v a g y c n 
p u s z t u l á s a s a termelés csődje; Oroszország-
b a n tömegéhhalál; a kommunista é s bolsevista 
rémuralom, a művelt rétegek irtása; Oroszor-
s z á g b a n teljes erkölcsi süllyedés. 

M é g pár szóval v á z o l n i kell a m a r x i e lméle t 
p o l i t i k a i fe j lődését . Engels az osztályharcot 
s z e r v e z i , Lassalle a szociáldemokrata pártot; 
az osz tá lyharc h a t a l m a s eszköze a szakszerve-
zet s a sztrájk. A z 1891-i erfurti programm 
— az első internacionálé — m e r e v e n az osz tá ly -
h a r c o t hirdeti . Bernstein s a több i revizionista 
n e m szakad el a h a z á t ó l , b e m e g y a p a r l a m e n t b e 
s a törvényhozás ú t j á n k íván reformokat. A 
második internacionálé i s b é k ü l é k e n y . A v i -
l á g h á b o r ú s O r o s z o r s z á g k a t o n a i ö s s z e o m l á s a 
u t á n fej lődik ki a bolsevizmus, a h a t a l o m Troc-
kij é s Lenin k e z é b e m e g y át. A harmadik, 
m o s z k v a i internacionálé a l e g s z é l s ő s é g e s e b b bol-
s e v i z m u s t hirdeti . O n n a n s z e r v e z i k nálunk a 
pro le tárd ikta túrát . S p r ó b á l g a t j á k l á n g b a bo-
r í t a n i az egész v i l á g o t . De a t ő k é n e k m é g i s 
k é n y t e l e n e k e n g e d m é n y e k e t t e n n i , mert n e m 
bo ldogu lunk n é l k ü l e . M i n t szociáldemokraták, 
m i n d e n ü t t e l ő r e t ö r n e k ; de a nyilt kommuniz-
musnak minden n e m z e t i t á r s a d a l o m „megál l j"-t 
k iá l t . (Mussol ini; a n é m e t S p a r t a c u s o k levere-
t é se ; MacDona ldék b u k á s a stb.) V i s s z a h a t á s 
g y a n á n t v i l á g s z e r t e a keresztény öntudat s a 
nemzeti eszme e r ő s ö d é s e . 

I l y részletes t á r g y a l á s r a az i s k o l á b a n n i n c s 
idő; csak a l e g m a r k á n s a b b v o n á s o k r a kell szo-
r í t k o z n i ; de é l é s e n m e g v i l á g í t v a a t ényekke l 
v a l ó e l l entmondást . A z i f j ú s á g a k é r d é s l é n y e -
gé t í g y is m e g é r t i , m e g t a n u l t á r g y i l a g o s a n 
í t é l n i s tisztán l á t n i . Csa lódot tan k é r d i : t e h á t 
ez a rendszer s e m v á l t be i — E r p e vá laszo l a 
keresztényszocializmus s agrárizmus. 

Iskola négyezer év előtt. 
Irta: Dr. Várkonyi Sándor. 

Legutóbb hazánkban az archeologia terén sok becses 
anyagra bukkantak. Szentesen 1200 hűn sírban, Csepelen 
a nemzetközi kikötő földmunkálatai közben és Radványi 
Béla zsámboki esperes-plébános, továbbá Posch Lajos 
ottani községi jegyző longobárd azaz avar leleteiben. 

Mindenesetre ezen leletek nagy fontosságúak. Nagy kár 
azonban, hogy nálunk anyagi erő hiányában le kell mon-
dani a kutatásokról. Az összes kultúrnépek foglalkoz-
nak az emberiség legrégibb történetének földerítésével, 
mi a nyomasztó szegénység miatt nem vehetünk részt 
ezen versenyben sem. 

A tudományos k u t a t á s pedig nem remélt dolgokat 
derített föl. így a többi között alig 7—8 évtizedes ása-
tás után a Tigris ós Euf rá t közét a müveit nyugat az 
emberi művelődés hazájának ismerte meg. 1852 ben kezd-
ték a franciák a munkát , később az angolok, amerikaiak, 
majd a németek. 1901 óta II. Vilmos, a „Keleti Társa- j 
ság védője" figyelmét ezintén ezen romterületekre fordí- j 
t e t t a . 

Archeologus ritkán tekinthetett oly közvetlenül egy 
letűnt korszakba, mint Scheil Vince a mult század végén 
„Sippara" babyloniai város ásatásánál. Fölfedezéseiről 
annak idején tüzetes jelentést t e t t és tapasztalatai ez-
úton kerültek a nyilvánosság elé. 

Scheil Vince német apát, illetve dominikánus szerzetes 
érdekes lelete a többi között egy iskola teljes fölszere-
léssel, melyből világosan megtudjuk, hogy Krisztus előtt 
két évezreddel az emberiség milyen oktatásban részesülte 

A kis Sippara város megkülönböztetendő „A nap. 
Sipparája" nevű várostól. I t t szintén kutatot t Scheil, s 
ez a Sippara, a napimádás egykori központja, Észak-
Babylonban volt. A kis Sippara 1300 m hosszú és 800 m 
szélességű területen feküdt. Ha azonban a szélesen el-
terülő elővárosokat beleszámítjuk, háromszor oly terje-
delmű lehetett. Régi helyét ma csak domb jelöli, mely-
nek ha kissé mélyére hatolunk, magán- és középületek 
eléggé ép falai tárulnak elénk az egykori lakosok házi-
eszközeinek maradványaival. 

A török kormány engedélyéből Scheil a város negyedét 
kiásatta s vele oly sokat hozott a felszínre, hogy belőle 
a városrész teljes alakjáról, a lakosság polgári és magán-
életéről világos képet nyerünk. Ezen negyedben lelte az 
iskolát tanszerekkel s a tanulók munkáival. 

Az iskolaépület azon idő viszonyaihoz képest szerény-
nek mondható, homlokfalán a következő felirattal: „Aki 
az írás művészetében kitűnik, mint a nap tündökölni 
fog." Tudnunk kell, hogy az assyriaiaknál és babyloniaiak-
nál nemcsak az iskola volt kapcsolatos, hanem a nép-
művelődést célzó könyvtár is a templommal. Az oktatás 
— elemi, szak- és felső része — a papok kezében állott, 
ők voltak a tanítók is. Az iskolaépület — 4 m magas-
ságú — hét tantermet zárt magában. 

Scheil a kiásott iskolában szobrokat és kis táblákat 
talál t nagy mennyiségben összehalmozva a tantermek 
egyikében. Sajnos, mivel a táblák kiégetetlenül jöttek 
használatba, az írás vagy elmosódott, vagy több össze-
ragadt belőlük s ha szétfeszítették őket, a raj tuk lévő 
írás is megsérült. 

Mindamellett több táb'án el lehetett az írást olvasni és 
Babvlonia legrégibb nyelvén (szumír) írott rövid himnu-
szokat tartalmaztak, szójegyzékeket, számolási feladvá-
nyokat, szerződéseket stb. 

A táblácskák egyrésze mintául szolgált, amit az írás-
jegyek gondosan kidolgozott alakjáról következtethetünk. 
Az ilyen mintairattáblácskák élesen ütnek el a tanulók 
munkájától, mert legnagyobb határozottsággal vannak 
odavetve, míg a tanulók munkái gyenge utánzatok, illetve 
másolatok. 

Szinte elképzeljük azon kor gyermekeit, amint 4000 
évvel ezelőtt o t t ültek és fém, csont vagy fa íróvessaő-
jükkel lelkiismeretesen rótták a vízszintes, függélyes és 
ferde ékekből összeállított vonalakat a még lágy agyagba 
vagy aszfaltba és mondogatták a jegyek értelmét. A vo-
nalak fekvő része ékszerűen megvastagodott. Így kelet 
kezett a legrégibb írás, az ékírás. 

Napjainkban nem minden ok nélkül sokat hallunk a 
túlterhelésről, azonban a babyloniai csemeték sokkal 
több nehézséggel küzdöttek az ő ékírásuk elsajátításánál, 
mint gyermekeink a mai tananyag elvégzése közben. 
- A tanuló első dolga volt az egyes alakokat ismerni, 
azután az alakoknak megfelelő jelentéseket tudni, mi-
előtt ki tudott betűzni egy mondatot az alakok tömén-
telen sokaságából. Ezek a mondatok szabályozták életét 
a bölcsőtől a sírig. Az egynemű jegyeket a tanító cso-
portokba rendezte és jelentésüket megmagyarázta. Hosszú 
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erőlködés után mehetett egyszerűbbekről az össze-
tettekre és mielőtt könnyebb szöveget olvashatott, sok 
idő telt el a jegyek ismertetésénél. 

Ha a tábla egyik oldalát teleírták, a túlsó oldalán 
folytatták. Az írottakat a tanító elolvasta, a hibásan 
vagy csúnyán írott jegyeket kijavította, vagy a tanuló-
val teljesen újból íratta. Erre a segédtanító vagy maga 
a tanító egy lapocskával elfedte az í rot takat . Scheil 
ezen processzus nyomait több táblán felfedezte. A táb-
lácskák tartóssá tétele céljából az agyagot, melyből ké-
szültek, valamely anyaggal keverték, amitől azok érc-
színt nyertek. 

Szép és csodálatraméltó pontosan írottak azon táblák, 
melyekre a mértékek, súlyok, a szorzótábla van jegyezve. 
Az ékírás a sémi írásoktól abban különbözött, hogy bal-
ról jobb felé olvasható. Ennek a feltalálói Mezopotámia 
5elakói: a szumírok. Hovatartozásukat eddig nem dön-
tötték el, csupán annyi bizonyos, hogy nem sémi erede-
tűek. Egykorú képeik jóképű gömöri vagy hevesi jó ma-
gyar arcokat mutatnak. A tudósok is azt mondják, hogy 
turáni népekkel állanak rokonságban. Nyelvük Kr. e. IV. 
évezredben már holt nyelv volt. Utódaik, az assyrok, 
babylonok már sémi népek, akik átvették elődeik hatal-
mas kultúráját és nyelvüket úgy tanulták, mint ma mi 
a latin és görög nyelvet. 

A Scheil féle írásleletek arról tesznek bizonyságot, 
hogy az iskola Hamurabis, Babylonia királyának idejé-
ben, vagyis időszámításunk előtt 21 századdal virágzott. 
Megállapítható, hogy a taní tás t már abban a korban 
is az írásra és olvasásra fektették. 

Az ékírás megfejtői: Grotefeud György (göthingai 
egyetemi tanár 180-0, kinek munkáját Rawlinson angol 
tiszt fo lyta t ta 1835 ben. 

A babylon-assyr ékírás szótag- és nem betűírás. Kr. e. 
I., II., I II . évezredből ékírásos üzleti okmányokat talál-
tak az amerikaiak, az V. és VI. évezredből táblákat és 
800 darab edénytöredéket. Az ékírásból fejlődött ki Kr. 
8. IV. évezredben az ú. n. archaisztikus ékírás. Csupán 
idők folyamán az ú. n. kurzívírás. 

Nagy gondot fordítottak a gyermeknevelésre. A gyer-
mekeket vallásos nevelésben részesítették. A legkisebb 
kortól kezdve istenfélelemre és felebaráti szeretetre ok-
tat ták őket. 

Az elemi oktatáshoz tar tozott a különböző írásjegyek 
megtanulása, amelyet nyelvtani gyakorlatok követtek. 
A későbbi időben nagy gonddal művelték a szumír nyel-
vet és irodalmat. 

A felsőbb tanintézetekben szumír nyelvtant tanítottak 
ás szumír szövegeket (babylon-assyr) sémi nyelvre for-
dítottak. 

Egész rendszeres módon tanították a rajzot és később 
a mintázást is. A számtan, mértan és csillagászat terén 
ők az emberiség tanítómesterei. Uruk város romjai kö-
zött találták meg a babyloniai tudós iskolát, melyben 
főleg csillagászattal és mennyiségtannal foglalkoztak. 
Számrendszerük 60-as volt. Idő- és mértékbeosztásnál 
használták. 

Nabonasszár hozta be a 19 éves cikluson alapuló idő-
számítást. Hogy a nap pályájával összhangba jöjjensk, 
a 19 évből 12 év 354 napos volt, 7 év pedig 13 hónapos, 
1 hónap 29 és 30 napos volt. 

Egy kiásott bankház levéltára megismertet pénzükkel 
és mértékeikkel. 

Nagy súlyt helyeztek a testgyakorlatra, énekre, ze-
nére. A cimbalom tőlük származik. 

A felsőbb iskolák két csoportra oszlottak. 

Az egyik csoportba tartoztak, amelyek tisztán gyakor-
lati, üzleti célokat szolgáltak. Ezek voltak a szakiskolák. 
A többi vallásos, tudományos nevelésben részesítette az 
if jakat . Ezek közül legkiválóbb volt a nippuri főiskola, 
amely Bél templomával kapcsolatban Kr. e. IV—V. év-
ezredben kezdte meg működését. Az amerikaiak 23.000 
irodalmi művet tartalmazó könyvtárát hozták felszínre. 

Kiváló gondot fordítottak az orvosképzésre is. A há-
lyogot ők már operálták. Hamurabbi király törvény 
könyvében az orvos díja meg van állapítva. 

A jogtudomány magas fokon állott. Babylonia jog-
állam volt a szó szoros értelmében. E téren legfontosabb 
egykorú okmány Hamurabbi törvénygyűjteménye, a leg-
nevezetesebb ékírásos mű, melyet szintén Scheil apát 
talál t meg. Ezen gyűjteményből ismerjük meg az emberi-
ség legrégibb jogi intézményeit. A codex 282 törvényből 
áll. Körülbelül Kr. e. 2000 évvel ada to t t ki. Minden-
esetre szumír eredetű. 

A babyloniaiaknál a nők férfiakkal egyenlő oktatás-
ban részesültek. Scheil ugyanis a romok között egy szer-
ződést talált, melyet egy Amatbou nevű nő szerkesztett. 

Ilyen szerződéses táblácskákból ismerjük szociális vi-
szonyaikat. 

Tigris és Eufrát lakói, amint az ásatásokból kitűnt, 
úttörők, ahol az emberi szellem érvényesítéséről van szó. 
Az emberi művelődés hazáját a biblia is ot t keresi. 

A hazai tanügyi lapokból. 
A H a j d ú s á g K u l t ú r á j a f o l y ó é v i 1&—18. szá-

rnál a n Ráthonyi Lajos „ P é t e r f y s z e l l e m e hív..." 
c í m a la t t l e lkes szózato t in téz a m a g y a r tan í tó -
s á g h o z . — Tantó József a fa lu é s a v á r o s kul-
t u r á l i s é l e tének f e j l e sz t é sérő l ír. 

A T a n í t ó k S z ö v e t s é g e f o l y ó é v i 11. s z á m a 
e l s ő h e l y e n az o r s z á g o s t a n í t ó e g y e s ü l e t e k v e -
ze tő inek a magya .r N e m z e t g y ű l é s h e z in téze t t 
n y i l t l eve lé t közl i . — A m á s o d i k c ikk a taní tó-
s á g n a k a k ö v e t k e z ő k í v á n s á g a i t köz l i : A V I I I . 
fizetési o s z t á l y t k ü l ö n t ö r v é n y b i z t o s í t s a a 
t a n í t ó s á g részére. A V I I . fizetési o s z t á l y b a , az 
ü r e s e d é s n e k m e g f e l e l ő e n , a 10% e r e j é i g m i n -
d e n kü lön f e l h a t a l m a z á s n é l k ü l m e g t ö r t é n j ó k 
a k i n e v e z é s , i l l e tő l eg az e lő lépte tés . A z e g y f o l y -
t á b a n e l tö l tö t t h e l y e t t e s i é v e k f e l t é t l e n ü l be-
s z á m í t a n d ó k a n y u g d í j b a . A n e m á l l a m i taní tó-
s á g is részesü l jön a P é n z i n t é z e t i K ö z p o n t né-
v é n olcsó t i s z t v i s e l ő i k ö l c s ö n b e n . A v a s ú t i 
k e d v e z m é n y a d a s s é k v i s s z a a n e m á l l a m i taní -
tók c s a l á d t a g j a i n a k és a n e m á l l a m i n y u g d í j a s 
t a n í t ó k n a k . — Székely Árpád a S z ö v e t s é g köz-
m ű v e l ő d é s i s z a k o s z t á l y á n a k a t e r v e z e t é t közl i . 
— Ormós Lajos az e g y e s ü l e t i é l e t s z a b a d s á g á -
ról, Csorba Ödön p e d i g a T a n í t ó e g y e s ü l e t e k 
S z ö v e t s é g h á z á r ó l ír . 

A N e m z e t n e v e l é s f o l y ó é v i 23. s z á m á n a k 
v e z é r c i k k e a ka th . i sko lák f e n n m a r a d á s á n a k 
b i z t o s í t á s á t k í v á n j a . — A m á s o d i k k ö z l e m é n y 
a ka th . nép i sko lák ú j t a n t e r v é t , u t a s í t á s á t é s 
az ú j kath . t a n k ö n y v e k e t i s m e r t e t i . 

A N ó g r á d - H o n t i K u l t u r a f o l y ó é v i 11. s zámá-
i n a k v e z é r c i k k é t Vadkerthy Béla í r t a „ A rea-
I g y a r t a n ü g y A d v e n t j e " c ím a lat t . — A m á s o 
I d ik c ikk az e l e m i n é p o k t a t á s r e f o r m j á v a l fog-
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lalkozik. — Dr. Zemplényi Imre az egészségtan 
tanításának szükségességét hangoztatja és fő-
kép az ilyen célú oktatásnak a kisdednevelésre 
vonatkozó részét tárgyalja. 

A Katholikus Nevelés folyó évi 9—10. számá-
nak első közleménye az aranymisés bíboros fő-
pásztort köszönti. — Dr. Schütz Antal „Papi 
hivatásra való nevelés a középiskolában" cím 
alatt értekezik. — Dr. Briickner József az ifjú-
ságnak a táncban való részvételéről ír s a tar 
pasztaltakról aggodalommal emlékezik meg. 

A Hevesvármegyei Népművelés folyó évi 
10—12. számának a vezércikke az egymást meg-
értésről, a kölcsönös megbecsülni és megsze-
retni tudásról szól. — A második cikkben az 
író pedagógiai tanácsokat ad öccsének, aki 
kezdő tanító. 

A külföldi tanügyi lapokból. 
a) A o f o l lapokbóL 

Nevelés és a kriminálstatisztika. 
A kriminálstatisztika legutóbb megjelent kö-

tete igen sok biztató körülményt mond el azok 
számára, kik tanítással, vagy általában a nép 
nevelésével foglalkoznak. Egyúttal megfelel 
mindazoknak, kik szerint az oktatás „nem tizeti 
ki magát". Részleteket közöl a könyv 1922-es 
évre vonatkozólag, de igen hasznos összehason-
lításokat az előző évekről is. Haladást termé-
szetesen csak nagyobb időközök észlelésénél ál-
lapíthatunk meg biztossággal, de az utóbbi 
10—15 év mégis örvendetes változásokat mu-
tat. 1 

Nézzük például azok számát, kik elítélhető 
vétkek miatt kerültek büntetőtörvényszék elé. 
A statisztika szerint a következő kis táblázatot 
állíthatjuk össze: 

Ev 

1908 
Átlag 1908—1912 évente 

1913 
Átlag 1914—19 évente (háborús évek!) 

1920 
1921 
1922 

Az elő-
állítottak 

B7ntna 
68.116 
66.000 
63.269 
57.938 
60.517 
61.355 
58.117 

Ev 
1879—83 (évi átlag) 
1909-13 (évi átlag) 
1913 
1922 

100.000 lakosra esik 
231 
181 
171 
152 

Igen érdekesnek mutatkozik a bíróság elé ke-
; rült esetek természetére vonatkozólag az a 
i tény, hogy az utóbbi időben a magántulajdon 
| ellen elkövetett vétkek, lopások és rablások 

száma, növekedést mutat. Ezeket többnyire 
foglalkozásszerűen űzik a bűnösök. Az elmúlt 
években, elég kiterjedt rendőrségi szervezet 
hiányában, rendkívül szigorú büntetések alkal-
mazásával próbálták a gonosztevőket elretten-
teni. Ma a büntetéseknél egész más szempon-
tokat tartanak szem előtt és főcél a bűnös meg-
javítása. A következő táblázat az ezen a téren 
mutatkozó változásokról számol be: 

Elitéltek 

Láthatjuk, hogy ha eltekintünk a háfcorú 
okozta rendellenességtől, állandó csökkenés ész-
lelhető és a különbség 16 év alatt közel 10.000-et 
tesz ki. A népességhez viszonyítva a csökkenés 
még jóval nagyobb, különösen, ha figyelembe 
vesszük az utóbbi 30 év statisztikáját. Követ-
kező táblázatunk mutatja a 100.000 lakosra jutó 
bűnesetek számának változását: 

Et kényszer-
munkára 

bör-
tönre 

bot-
büntetésre 

pénz-
bí rságra 

büntetés 
nélkül 
bocsá-

tottuk el 
1900 728 21.704 3.220 9.629 1.736 
1913 829 20.634 2.116 9.788 3.874 
1922 484 15.036 521 13.053 4.283 

A bebörtönzósek és botbüntetések számában 
beállott örvendetes csökkenés mutatja a köz-
vélemény változását a bűnözőkkel szemben, 
ugyanis nagyrészt inkább kárpótlást követel-
nek, mint megtorlást. Ebből magyarázható vi-
szont a pénzbüntetések számának növekedése. 

Pedagógusokat természetesen az érdekli leg-
jobban már most, hogy találunk-e hasonló 
változásokat a fiatalkorú bűnösök eseteinél. 
Határozottan mondhatjuk, hogy e téren mu-
tatkozik oly javulás, mely teljes mértékben jó 
reményekre jogosít. 14 éven aluli gyermekek 
ma elzárással már nem büntethetők, 14 és 16 
közti ifjak pedig csak különös körülmények 
között ítélhetők börtönre. Táblázatunk egész 
1860-ig visszamenőleg mutatja a fiatalkora 
fegyházba kerültek számát. 

Ev 
1860 
1880 
1900 

E v 
1913 
1922 

12 íven 
aluliak 

1480 
528 
23 

12—16 
évesek 
6549 
5051 
1330 

1 6 - 2 1 
évesek 
20.512 
28.196 
13.837 

14—16 évesek 
15 
13 

16—21 évesek 
7490 
3938 

Látható mindegyik rovatban a bebörtönzésre 
ítélt fiatal gyerekek számában beállott ör-
vendetes csökkenés. 

A bebörtönzöttek között az analfabéták száma 
is óriási mértékben csökken. Közöttük az írni-
olvasni tudók száma 1880-ban 55.793; 1900-ban 
28.102; 1922-ben már csak 2358. 

Az összes bebörtönzöttek száma 1913-ban 
139.060 volt, és e szám 1922-ig 4606-ra, tehát 
66%-kal esett le. 

Mindezen örvendetes változások teljes mér-
tékben a népnevelés fejlődésének köszönhetők 
és ha a fokozatos haladás a közoktatásban meg 
lesz, még szebb eredményeket is várhatunk. 

(The Schoolmaster, 1924 nov. 14.) 
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b) | Francia lapokbóL 

A módszeres fogalmazástanítás az elemi iskolában. 
Lehetne-e a fogalmazás tanításának a pol-

gári iskolában és a tanítóképzőben használt 
módszereit átvinni az elemi iskolába? Lehetne. 
Természetesen csak a módszer elveinek alkal-
mazásáról lehet szó és nem mindenestül való 
átültetéséről egy alacsonyabb fokú iskolába. 

I. Megfigyelés. 

1. Tanításunk a megfigyelésen alapszik. A 
megfigyelés közvetlen érintkezésbe hozza a 
gyermeket a dolgokkal. Az érzékelhetők vilá-
gában a gyermek szabadon mozog. A gondola-
tok világa még idegen neki. Tanításunk kezde-
tén tehát tartsuk őt a valóság világában. 

2. Ez a megfigyelés csak akkor gyümölcsöző, 
ha rendszeres. Kezdetben egyszerű, jól körül-
határolt dolgokra kell azt irányítanunk; lehe-
tőleg csak egy érzékszervet foglalkoztassunk 
egyszerre. Ha így teszünk, a figyelem nem szó-
ródhatik szét, szükségszerűen a dolgok jellemző 
vonásaihoz tapad és a megfigyelés pontossága 
a kifejezés pontosságára vezet. Tehát az év ele-
jén még a felsőbb osztályokban se adjunk 
ilyen témákat: „Az ősz a szabad természet-
ben", hanem efféléket: szőllőfürtökkel terhelt 
szőllőág, — a nyárfa, — egy bokor, — a víz 
fölött szállongó köd, — a magvető. 

Fokról-fokra haladva aztán, egyre összetet-
tebbekké válnak a gyermekkel leíratott képek. 
Ekkor már arra szólítjuk föl a tanítványt, hogy 
a kép alapvonását adja először és ehhez alkal-
mazza a részleteket. így lesz aztán képessé az 
elemi iskolát elhagyó gyermek leírásaiba már 
hangulatot is belevinni. 

3. A dolgok meglátásával kapcsolatos a visz-
szaadásukra alkalmas szavak megtanulása is. 
A szótanulásnak, a beszédgyakorlatoknak és 
a fogalmazás tanításának párhuzamosan kell 
történnie. A gyakorlatban ez nehezen vihető 
keresztül. A francia iskolákban a fogalmazás-
tanítási órán a gyermekeket rászorítják, hogy 
az iskolán kívül tett megfigyeléseket az isko-
lában tanult szavak segítségével fejezzék ki. 

4. Tisztán csak megfigyelésre nevelni a gyer-
meket nem elég. Veszedelmes egyoldalúság 
csupán éleslátását fejleszteni. Ha azonban hoz-
zászoktatjuk a gyermeket, hogy ne elégedjék 
meg felületes benyomásai visszaadásával, ki-
emeljük őt passzivitásából is. Az oly gyermek, 
ki megszokta a jellemző vonás megkeresését, 
aktiv lénynek érzi magát a természettel szem-
ben, felfedezései örömmel töltik el és ösztönző-
leg hatnak rá. Ha az emberek cselekedeteit 
vizsgálja, azok lelki rúgója is érdekelni fogja, 
általában hozzászokik, hogy megmagyarázza, 
a valóságot. És majd ha saját képzelete termé-
keit fogja elénk tárni, akkor is a valóság ta-
laján fog állni. 

Az önállóságra való nevelésben nagy sze-
repe van a szabadtárgyú dolgozatoknak is. De 
azért ne sok önálló dolgozatot adjunk, mert 
ezek ritkán sikerülnek. A gyermek sokszor 

j erején felül álló tárgyat választ és ügyetlen 
S gondolatai megfogalmazásában. Mindamellett 
' örül az ilyen témáknak, mert ezek arra ösztön-
| zik, hogy nyitott szemmel tekintsen a világba, 
i hogy képeket gyűjtsön lelkében, hogy felfe-
; dezze azt, amit érdemes észrevenni és megje-
| gyezni. 

II. Az utánzás. j 
Mikor megfigyeléseinkről számot adunk, vol-

i takép utánozunk. De ez az utánzás ne legyen 
i szolgai. Célunk éppen az, hogy eredetiségre 
j jussunk el fokozatos utánzás útján. A növen-
! dék azért utánoz, hogy a kezdet nehézségeit 
| könnyebben legyőzze, hogy aztán később az 
: így elsajátítottakat önállóan használja fel. Eb-
' ben segítségére vannak még a tollbamondás-
1 kor hallott és az iskolában, meg otthon olva-
i sott különfé'-3 olvasmányok, melyeknek sza-

vai, gondolatai lassankint a gyermek saját-
| jává válnak. 

1. Kezdetben ez az utánzás tudatos és jófor-
' mán szószerinti. Az elemi iskola alsó és kö-

zépső osztályaiban, mikor a gyermek reprodu-
kál vagy röviden elmond valamit, még csak 
erről van szó, mert friss emlékezete híven meg-

j tartja a hallott szavakat, a szöveget renedsze-
i rint eredeti alakjában adja vissza. 
\ 2. De már kezdő fokon is észlelhető bizonyos 

törekvés az önállóságra. A gyermekek a hét 
i folyamán a beszéd- és értelemgyakorlat kereté-
I ben egy bizonyos tárgykörben mozognak, mely 

tárgykörből azután a hét végén néhány önálló 
mondatot kell alkotniok. Az egyik héten pl. a 
tyúkról, tollról és tojásról tanultak a gyerme-
kek, egy ebbe a tárgykörbe vágó verssel és a 
baromfiudvarról szóló olvasmánnyal foglalkoz-

j tak. A hét végén a következő tételt adja fel a 
i tanító: „Etetés a baromfiudvarban." Egy 7 éves 
! kis lány ezt írja: „Nagyon jól mulattam a 
| majorban. Hallottam a kakast kukorékolni, a 

csirkéket csipogni, a tyúk magot adott a kis 
csibéinek. Láttam a kacsát, pocsolyában tur-
kálni. A majorosné bejött, hogy ételt hozzon, a 

, madarak nagyon éhesek voltak." Ennél többet 
: ne kívánjunk a gyerekektől. Egy éves kis-
| lány ezt írja: „A majorosné hívja csirkéit. Ezt 
i mondja: pí, pi. A tyúkok nagyon gyorsan jön-

nek minden oldalról, repülve. A kis csirkék 
csipognak; a kakasok verekszenek, a házinyu-
lak hátulsó lábaikra ülnek, várják a káposzta-

j levelet és a répát." 

A III.—IV. osztályban ugyanígy dolgozunk. 
Ismert történetet mond el a gyermek saját kép-
zelete szerint, vagy átalakít pl. egy tanítómesét, 

| melynek keretei, személyei, ezek jellemei és 
beszéde adva vannak, de amelyet ő ezen kereten 
belül szabadon alakíthat 

3. Lassankint elszakad a gyermek mintáitól. 
Olvasmányaiból nem annyira a gondolatokat, 

i mint inkább a kifejezési formákat igyekszik 
; megjegyezni, úgy, hogy egy idő múlva már 

nem közvetlen minták után dolgozik, hanem a 
lelkében élő emlékek, lelkében felmerülő immár 
ismeretlen eredetű képek felhasználásával. Eze-
ket a képzeteket nemcsak magáévá teszi, hanem 
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gyakran átadja magát szuggesztív hatásoknak 
is. A legjobb fogalmazók azért rendszerint azok, 
akik a legtöbbet olvastak, ezeknek dolgozatai 
leginkább egyéni. Ezért fontos az iskolai könyv-
tárak felállítása már az elemiben is. 

III. A művészet. 
Nem elégedhetünk meg azzal, hogy az elemi 

iskolából kikerülő gyermek tisztán és világosan 
írjon. Szép stílusra is kell törekednie. Nevelni 
kell a tanulókban a kifejező, szemléletes és rit-
mikus mondatok iránti érzéket. Ennek tanítá-
sában nagy segítségünkre lehet az együttes 
fogalmazás. A gyermeket a kollektív fogalma-
zási munka megtanítja az írás módszerére. A 
tanuló megtudja mily türelem és mily lelki-
ismeretesség kell a jellemző, pontos kifejezés 
megtalálásához, mily önbírálatra kell szert 
tennie annak, aki tökéletességre törekszik. De 
a nehézségek legyőzése sarkalja a tanulókat és 
örömmel tölti el őket, ha végleges formát tud-
nak adni mondanivalójuknak. A gyermekek 
egymást javítgatják. Néhány általános, a 
stílusra vonatkozó szabályhoz is eljutunk, 
ezel a módszerrel, ezeket a szabályokat aztán 
unos-untig ismételjük, annyira, hogy megtar-
tásuk a gyermek szokásává váljék. Ezek a sza-
bályok a következők: 

1. A fogalmazvány menete, ritmusa feleljen 
meg a tárgynak. Ez az alkalmazkodás a tárgy 
természetéhez, nehéz feladat. A gyermek stílusa 
rendszerint egyhangú, lassú menetű. Ez egy-
részt azért van, mert sem a pontos szót, sem 
annak körülírását nem találja meg, másrészt, 
mert fél, hogy nem értik meg. Figyelmeztetnünk 
kell a gyermeket, mikor legyen mondata lassú, 
nyugodt, kimért, mikor gyors, változatos. 

Meglepő eredményt érhetünk el 12—13 éves 
gyermekekkel is. 

2. Nem kell mindent megmondani akarni. 
Csak a jellemzőt kell visszaadni. Ezzel stílu-
sunk. tömörré válik. Célszerű gyakorlat néhány 
mondatba tömöríteni tárgyunkat, úgy, hogy 
esak lényegeset tartalmazzanak mondataink. 
Ez az anyagban való válogatásra, a jellemző 
szó megkeresésére bírja a tanulókat. 

3. Mikor a jellemzőt akarjuk kiemelni, sokszor 
hiányzanak a szavaink. A szótár elégtelennek 
bizonyul néha. Ilyenkor rá kell venni a tanulót, 
hogy képek segítségével fejezze ki magát. A 
gyermeknek, valamint a primitiv népeknek, 
amúgy is hajlama van a megszemélyesítésre, 
képekben való beszédre. Ha ily esetekben szo-
rítjuk őket rá a képek használatára, szigorúan 
fognak vigyázni alkotásaikra, stílusuk nem lesz 
sem mesterkélt, sem erőltetett, amire egyébként 
erős a hajlandóságuk, mert képzeletük könnyen 
elragadja őket. 

4. A mondat ritmusának, zenéjének a tárgy-
hoz való alkalmazását ezen a fokon még nem 
kívánhatjuk meg a tanulóktól, de elég gyakran 
megtalálják azt a dolgozatokban. Homályos 
ösztön vezeti gyakran erre rá a gyermekeket 
A szavalás és színező olvasás hatnak ezen érzék 
kifejlődésére. Hogy ezek a módszerek valóban 

célravezetőek, mi sem bizonyítja jobban, mint, 
hogy a nagy francia írók, stílusművészek iratai-
ban, hol az egyikkel, hol a másikkal találkozunk. 
Hányan érezték az írók közül a tökéletességre 
való törekvés hiányát, és hányan értek el fényes 
eredményt ezeknek az örökségként ránk hagyott 
tanácsoknak követésével! Ezek a tanácsok hatá-
sosak a fogalmazás tanításában is. 

(M. Pouron, Revue Pedagogique, 1924 okt.) 

c) Olasz lapokból. 

Szórakoztató szellemi foglalkoztatások. 
— A nemrég megjelent és az elemi iskolák 
részére készült tanterv- és módszertan-utasí-

tásokból. — t 
Elemi első osztály. 

A) A tanító elbeszélései. 
Ezópusi mesék. 
Apró népmesék a vidámabbak, derűsebbek 

és nevelőhatásúak közül válogatva. 
Történetkék a jószívűségről és nemeslelkű-

ségről. ' ••_•„ 
B) Elme-gyakorlatok. 
Nyelvoldó tréfás mondókák, íilastroccák, talá-

lós kérdések és más afféle népies játékok (pl. 
repül, repül a . . . ) . 

Elemi második osztály. 
A) A tanító elbeszélései. 
Egészségápolási vonatkozású kis elbeszélé-

sek. 
A vidéken szokásos mesékből válogatott apró, 

népies legendák. 
A nép bölcs szólás-mondásai (pl. Bertoldó-

ból). Készletek nagy olasz férfiak gyermekko-
rából, mintegy alapjául a későbbi oktatásnak. 

Polgári, vallási és katonai erényeket magasz-
taló elbeszélések jeles olasz írók nyomán (a 
gyermeki áldozatkészség, életmentés, engedel-
messég, hithűség, önfeláldozás a hazáért). 

B) Elmegyakorlatok. 
Ki monoja a legszebb mesét? 
A tanulók felhívandók, hogy versenyezze-

nek a legszebb mese elmondásában, amit csak 
tudnak. Természetesen a tanítónak bizonyos 

! megszorításokat kell tennie (pl. hogy a mese 
| legyen rövid, ne tartalmazzon ostobaságokat, 
| kegyetlenkedést 6tb.). 

Versenyinesélés irodalmi olasz nyelven, s 
| tanító, vagy a növendékek egyike által táj-
; nyelven elmondott mese alapján. 

Számtani tréfák és játékok. 

Harmadik elemi osztály. 
A) A tanító elbeszélései. 
Irodalmi színvonalon álló, tiszta erkölcsű el-

beszélések. 
Olvasási és elbeszélő ciklusok, mintegy elő-

készítésül a felsőbb osztályokban, majd pedig 
az életben olvasandó irodalmi remekművekhez 

I (pl- a görög világ hősi legendái, Éneász-monda, 
, lovagkori mondák). 
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A tainító felolvasási ciklusai a történelmi és 
nemzeti öntudat fejlesztésére. Nagy férfiak 
élete (ne hiányozzék Garibaldi és Battisti). 

Felolvasási ciklusok a tudományok iránti 
érdeklődés felkeltésére (pl. Fabre A rovarok 
élete, Stoppani, II bel paese stb.). 

B) Szellemi játékok. 
Elmés találós kérdések, szórejtvények. Maguk 

a tanulók válogassák össze e ha valamelyikük 
nagyon elcsépelttel áll elő, zálogot ad. 

Bejtvények szerkesztése megadott tételhez. 
Földrajzi, váratlan, meglepő kérdések, olya-

nok, amelyek az eddig tanultak gyors áttekin-
tésére serkentik a tanulót. 

Elemi IV. és V. osztály 
A) Olvasmányok és a tanító elbeszélései. 
Oly olvasmány-ciklusok, amelyek alkalmasak 

annak megvilágítására, hogy mily részt vett a 
vidék a nemzet életében, különösen az egysé-
ges Itália kialakulásában. 

B) Szellemi játékok. 
Apró, hasznos, a fizikai és vegytani kísér-

letekhez szükséges tárgyak készítése, egyszerű, 
ötletes, mindenki által hozzáférhető eszközök-
kel. 

Elmés számtani feladványok. 
Tudományos furcsaságok. 
(Kívánatos, hogy a tanító folytassa a har-

madik osztály számára előírt anyagot, amely 
nagyon alkalmas a továbbfejlesztésre.) 

Az V. osztálynál magasabb osztályok. . 
Felolvasási versenyek. 

Általános megjegyzések a szórakoztató foglal-
koztatáshoz. 

A tanítók tartsák magukat szorosan a követ-
kezőkhöz: 

Ritka az a tanító, aki úgy tud elbeszélni, hogy 
azzal tanulói figyelmét egészen le bírja bilin-
cselni, az, aki érzi, hogy szabad előadásával 
nem tudja a kitűzött célt elérni, szorítkozzék 
jeles írók megfelelő munkáinak tiszta hangon 
való értelmes felolvasására. De felolvasva is 
igyekezzék elbeszélni, ennek a titka abban rej-
lik, hogy az előadó felfogja a hallgatóságra tett 
hatást, simul ahhoz, bizonyos részeket kiemel, 
sőt a szöveg egyes szavait is önként ajkára to-
luló, közvetlenebb hatásúakkal helyettesíti. 
Közbe, itt-ott szakítsa meg a felolvasást, tegyen 
kérdéseket, s igyekezzék a gyermekek kíváncsi-
ságát és képzeletét a következendő fordulatok 
iránt felcsigázni. 

A felolvasott darab művészi egységét ezzel 
természetesen nem szabad megbontani, jó lesz 
ezért az első analitikai felolvasás alapján ki-
alakult általános benyomást, másodszori gyor-
sabb szintetikus felolvasással rögzíteni meg. 

H Í R E K . 

Az iskolakönyv-kérdés rendezése. 
- Ér tekezlet a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban december 11-én. 

Gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közokta-
tásügyi miniszter elnöklésével e hó 11-én ér-
tekezlet volt, amelyen az iskolai könyvek kér-
dését vitatták meg a pedagógusok. Az érte-
kezletet különösen érdekessé tették azok a hí-
rek, hogy a kultuszminiszter valami tan-
könyvmonopóliumot kíván létesíteni, illetve 
egységes tankönyveket akar behozni. Az érte-
kezleten kiderült, hogy ebben a formában a 
hír nem állja meg a helyét, csak arról van 
szó, hogy a kultuszminiszter olyan elvi meg-
állapodásokra törekszik, amelyek az iskola-
könyvkérdés egységes rendezését célozzák. 
A helyzet ugyanis az volt, hogy nemcsak 
ahány kerület, de majdnem ahány iskola, 
annyiféle iskolakönyvtípus van használatban, 
ami a tanítás egységét igen megnehezíti. Az 
értekezleten a kérdést két részre osztva tár-
gyalták, szellemi és kiadói részre. Elhatároz-
ták, hogy iskolakönyvügyi bizottságot létesí-
tenek, amely a legszigorúbb objektivitás alap-

ján bírálja meg a hozzá beérkező tankönyve-
ket és amelynek vezető szempontja az lesz, 
hogy ne sokféle iskolakönyv legyen forgalom-
ban, hanem kevés, de jó. A kiadást illető kér-
dés vitájában különösen a szociális ós gazda-
sági szempontok érvényesül ik és a jelenlevők 
általában az olcsó és szép iskolakönyvek for-
galombahozása mellett foglaltak állást. Az ér-
tekezleten így sikerült meghatározni a mi-
niszteriális állásfoglalást az iskolakönyv-
kérdés terén. Ez az állásfoglalás legközelebb 
a szakkörök, még pedig a tanító- és tanár-
egyesületek és más szakegyesületek elé kerül. 
Csak ezek újabb meghallgatása után adja 
majd ki a kultuszminiszter végleges rendel-
kezését. Ezzel együtt jár majd az is, hogy az 
összes eddigi iskolakönyveket revízió alá ve-
szik, az új iskolakönyvek pedig már az új 
miniszteri intézkedés alapján kerülnek ki-
bocsátás alá. 
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Résztvettek az értekezleten dr. Petri Pál állam-
titkár, dr. Schwöder Ervin, dr. Czakó Elemér 
ÍL. államtitkárok, továbbá dr. Fináczy Ernő, 
dr. Pauler Ákos, dr. Kornis Gyula, dr. Szűcs 
István, dr. Dulovics Árpád, dr. Vajdivger Gyula, 
ir. Dengl János, dr. Négyesy László, dr. Kis-
parti János, dr. Bozóky Endre, dr. Koguto-
wicz Károly, dr. Maday Gyula, Madzsar Imre, 
dr. Bittér Illés, Geréb József, Mikola Sándor, dr. 
Tolnai Vilmos, dr. Papp Ferenc, Huszti József, 
dr. Brisits Frigyes, Domanovszky Sándor, 
Sajó Sándor, Rátz László, Quint József, Rákos 
István, Havas István, Bardócz Pál, Reöthy 
Vladimír és Körösi Henrik. 

Gróf Klebelsberg Kunó megnyitván az 
értekezletet, röviden vázolta az iskolaköny-
vek reformjának a szükségességét. Különö-
sen három okból fontos ma az iskolakönyv-
kérdés rendezése. 

Először szükséges azért, mert az alsó- és 
középfokú oktatás minden mezeje reform 
előtt áll. A középiskolai reform már készen 
van. 

Másodszor szükséges a tankönyvek drá-
gasága miatt. A középosztály a mai nehéz 
gazdasági viszonyok között súlyos anyagi 
gondokkal küzködik. Más a helyzet ma, 
mint a régi Magyarországban. Az iskola-
könyv reformjával kapcsolatban a sajtóban 
téves hírek keringtek arról, hogy ő tan-
könyvmonopóliumot akar behozni. Ebben a 
formában a hír nem állja meg a helyét. Min-
denféle sajtótámadással szemben határozot-
tan kijelenti a miniszter, hogy semmiféle 
sajtótámadástól sem riad vissza, mert őt 
elsősorban a tanulóifjúság, másodsorban a 
szülőknek, különösen a honorácior gyerme-
keinek súlyos anyagi helyzete vezeti e 
kérdés megoldásánál. 

Szükséges harmadszor az iskolakönyvek-
nek revíziója már a stílus, a tartalom és 
a külső kiállítás szempontjából. A mostan 
forgalomban lévő tankönyvek nagyrésze ho-
mályos, holott a tankönyveknek kristály-
tisztáknak kell lenni. Ha a tankönyvek tar-
talma nem rövid és velős, hanem hosszadal-
mas, akkor a tanulóifjúság kénytelen b«lőle 
kompendiumot készíteni, amely rendkívül 
megnehezíti a tanulást és ismétléseknél a 
hosszú tankönyv szinte lehetetlenné teszi 
az áttekintést. De nagy baj az is, hogy egy-
ugyanazon típusú iskolában különféle tan-
könyveket használnak és ha az egyik isko-
lából kénytelen a tanuló, szüleinek költöz-
ködése miatt más iskolába vándorolni, 

akkor, miután ott más iskolakönyvet hasz-
nálnak, újat kell vennie, mert a régit nem 
tudja eladni, már pedig a magyar nemzet 
ma ezt a sokféle tankönyvváltozást nem 
bírja meg. A régi rendszer mellett ezeket a 
nagy bajokat nem tudjuk megszüntetni, te-
hát evidens, hogy egy jobb rendszert kell 
teremteni az iskolakönyvek rendezésében. 
Már megvan a pozitív véleménye a kérdés 
rendezésében, de végleges állást még nem 
foglalt Csak hiányokat akart most konsta-
tálni, a főszempont előtte az, hogy egy-
ugyanazon szakban az iskolakönyvek egy-
ségesek, rövidebbek és olcsóbbak legyenek. 
Hogy minő utakon oidjuk meg a mai súlyos 
viszonyok mellett az iskolakönyv rendezé-
sének a kérdését, kéri az értekezlet tagjai-
nak a véleményét. Felkéri Madzsar Imre 
előadót, hogy ismertesse az iskolakönyvek 
reformjára vonatkozó javaslatát. 

M a d z s a r I m r e dr., az értekezlet előadója vázolta az. 
iskolakönyvek bírálata és engedélyezése kérdésének a 
histórikumát, majd áttért az ügyosztálynak a tan-
könyvkérdés állása, előállítása szempontjai és rendezése 
javaslatának ismertetésére. 

Az első kérdés, megfelelnek-e mai tanköny-
veink? Meg lehetünk-e elégedve a mai állapot-
tal! Olyan tankönyveket tudunk-e adni a ta-
nulók kezébe, amint kívánatos és szeretnénk? 

Mindent lehet rózsásabb vagy sötétebb szem-
üvegen át nézni. Minden szélsőséget kerülve, 
az igazságot kell keresnünk. Vannak igen jó 
tankönyveink, melyek a külföldiekkel is kiáll-
ják a versenyt. Külső kiállítás tekintetében 
azonban aránylag is igen elmaradottak va-
gyunk. Az sem tagadható, hogy van sok gyenge, 
meg nem felelő tankönyv, melyek elterjedésüket 
mesterséges eszközöknek köszönik. Némelyik 
már egészében véve sem sikerült, másik tárgyi 
hibákat is tartalmaz, aminek nem volna sza-
bad előfordulnia. Az is bizonyos, hogy sokkal 
többféle tankönyvünk van, mint kívánatos. A 
már régóta kilátásba helyezett általános revízió 
ma igazán jogos és indokolt. 

Mihelyt elismerjük, hogy a mai viszonyok 
nem egészen megfelelők és segíteni szeretnénk, 
mindjárt egy nehézségbe ütközünk. Nem tudjuk 
hol megfogni a dolgot. Nem találunk olyan 
pedagógiai szervet, amelyen át bele lehetne 
nyúlni a tankönyvügybe, amely arra irányító 
hatást gyakorolhatna. A tankönyv létrejötte és 
felhasználása körül több tényező működik közre. 
Az író, kiadó, bíráló, miniszteri referens, a 
minisztérium, mint jóváhagyó, az iskola, a ta-
nár szerepe ós tevékenysége között a kapcsolat 
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nincs m i n d e n ü t t k e l l ő e n k i é p í t v e . A z egész do-
l o g n i n c s ö s s z e f o g l a l v a e g y e g y s é g e s i r á n y í -
t á s b a . S z é t f o r g á c s o l ó d i k az e g é s z , í g y a f e l e -
l ő s s é g is. 

M i n t r e n d e s e n t ö r t é n n i s zokot t , m i k o r a h i v a -
ta los a p p a r á t u s n e m e g é s z e n cé l s zerűen m ű k ö -
dik , a g y a k o r l a t m a g á b ó l f e j l e s z t k i b i z o n y o s 
i r á n y í t á s t . G a z d á t l a n u l n e m m a r a d h a t a d o l o g . 
Í g y történt , h o g y n á l u n k t ú l s á g o s a n , m o n d h a t n i 
t e l j e s e n a k i a d ó k kezébe s i k l o t t á t a t a n k ö n y v -
ü g y i r á n y í t á s a . E z t a n ü g y i ré szrő l á l t a l á n o s a n 
i s m e r t dolog. A k i a d ó k n a k v a n n a k é r d e m e i k 
a t a n k ö n y v e k körü l , ezt s e n k i s e m f o g j a t a -
g a d n i . A f á r a d s á g , k o c k á z a t j ó r é s z e az ö v é k . 
D e t e l j e sen indoko l t , h o g y az ü z l e t i s z e m p o n t ú 
i r á n y í t á s h e l y e t t j o b b a n k i é p í t t e s s é k és h a n g -
• ú l y o z t a s s é k a p e d a g ó g i a i i r á n y í t á s . Ez t a j a -
v a s l a t u g y a n o l y a n m ó d o n p r ó b á l j a m e g o l d a n i , 
m i n t dr. B o z ó k y E n d r e 1912-i j a v a s l a t a : t a n -
k ö n y v b i z o t t s á g f e l á l l í t á s á v a l . 

H a e l v i l e g h e l y e s e l j ü k e g y i l y e n erkölcs i i rá -
n y í t ó t e s tü le t f e l á l l í t á s á t , a k ö v e t k e z ő k é r d é s : 
m i l y e n l e g y e n a k i v i t e l ? E r r e v o n a t k o z ó l a g a 
j a v a s l a t b a n v á z o l t k i s sé ö s s z e t e t t e b b a p p a r á -
tus sa l s z e m b e n f ö l m e r ü l t e g y e g y s z e r ű b b m e g -
oldás , m e l y s zer in t a b i z o t t s á g c s a k 12—15 t a g ú 
vo lna , a m e l y ö s s z e á l l í t a n á t a n é v e n k i n t a z 
á l l andó t a n k ö n y v b í r á l ó k j e g y z é k é t . 

A z e g y s z e r ű s í t é s t a j a v a s l a t szerzői t e l j e s 
m é r t é k b e n e l f o g a d j á k , h i szen e r e d e t i l e g is e r r e 
t ö r e k e d t e k , ö s s z e f ü g g a z o n b a n a kérdés a z 
ü g y v e z e t é s m e g s z e r v e z é s é v e l . M i n é l m e g f e l e -
lőbben k iép í t jük ezt , a n n á l i n k á b b e r r e h á r u l h a t 
m i n d e n a d m i n i s z t r a t í v , a k t a s z e r ű dolog, a n n á l 
k ö n n y e b b e g y s z e r ű b b é tenni a b i zo t t ságo t , h o g y 
az c sak f ő i r á n y í t ó , v e z e t ő t e s t ü l e t l egyen . 

A j a v a s l a t n a k n é g y fő e l v i g o n d o l a t a v a n . 
E z e k : e g y i r á n y í t ó erkö lc s i t e s t ü l e t f e lá l l í t á sa , 
t a n k ö n y v r e v i z i ó , a z e n g e d é l y e lőze te s sége é s 
a g y a k o r l a t i t a n á r i t a p a s z t a l a t o k ér tékes í tése . 
E z e k e t a j á n l j a k ü l ö n ö s e n a z e l ő a d ó az ér tekez l e t 
s z í v e s figyelmébe. 

K ö r ö s i H e n r i k a vita megkezdése előtt arra kéri 
a minisztert, hogy engedje meg, hogy a vitát a Nép-
tanítók Lapja közölhesse olyanformán, mint 1896 ban 
az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye tette, 
amely vita még ma is igen tanulságos és fényesen iga-
zolja a javaslatnak a fundamentumát, hogy t. i. ne 
egyéni bírá'at legyen, hanem egy erkölcsi testület, egy 
tankönyvbizottság végezze a bírá 'atot . 

Gróf K l e b e l s b e r g K u n ó m i n i s z t e r kész-
s é g g e l m e g e n g e d i a v i t a közzété te lé t , m e r t 
h i s z e n n a g y s ú l y t h e l y e z rá, h o g y a disz-
kussz iónak t e l j e s e n szabad t e r e l egyen . 

F i n á c z y E r n ő dr . kizáróan pedagógiai szempontból 
kíván a tárgyhói szólni, a gazdasági vonatkozások teljes ' 

kikapcsolásával. A jó tankönyv egyik fontos bizonyítéka 
az oktatás sikerének. Ezért a legtöbb művelt állam a 
tankönyvek jóságát intézményszerűen igyekszik biztosí-
tani. Magyarországon a Thun-féle Entwurf rendelte el 
legelőször a tankönyvek hivatalos bírá'ását és engedélye-
zését vagy betiltását, még pedig kizárólag egyéni felelős-
ségre alapítot t bírálati eljárással; ezt vette á t a kir. hely-
tartótanács és az első években a minisztérium is. A hetve-
nes évek elején az Országos Középiskolai Tanáregyesüle-
tet bízták meg a középiskolai, 188.0 tói kezdve pedig az 
Országos Közoktatási Tanácsot va'amennyi tankönyv 
bírálatával: az egyéni felelősséget felváltotta a testületi 
felelősség. Ámde ez az intézkedés sem bizonyult célra-
vezetőnek, mert az egész tankönyvbírá'ati és engedélyezési 
eljárást mód fölött sablónossá és gépiessé te t te . Követ-
kezett az 1896. évi (ma is érvényes) szabályzat, mely az 
egyéni felelősség és a nyilvánosság alapjára helyezkedett. 
A szóló is részt vett e szabályzat készítésében, de most 
— harminc esztendő tapasztalatai alapján — kénytelen 
elismerni, hogy optimizmusa, mellyel akkoriban ezt az 
ügyet nézte, túlzott volt. Azt hitte, hogy a bírálóknak 
lesz annyi bátorságuk, hogy a valóban rossz könyveket 
minden körülmények közt elvessék és ezért az elvető 
javas l tukér t a nyilvánosság előtt is helyt áll janak. Ez 
azonban csak a legritkább esetekben történt meg; ellen-
ben akárhányszor előfordult, hogy egészen rossz köny-
veket is engedélyezésre ajánlottak a bírálók, bár ők 
maguk részletesen kimutatták e könyvek alaki és tárgyi 
fogyatkozásait. E lazaságnak az lett a következménye, 
hogy a reprobált könyvek száza'éka 11-ről leszállott 4-re, 
vagyis a rossz könyvek tért hódítottak, sőt — mint pél-
dákkal is igazolni lehetne — egyes, határozottan rossz 
új könyvek a használ tban lévő sokkal jobb könyveket 
is kiszorították. Va'óban e'érkezett az ideje a rendszer 
változtatásának. A megoldást olyanformán képzeli el a 
szó1 ó, hogy az egyéni és a testületi felelősség elveit 
solható minősége, Kéri a minisztert, hogy ha vala-
tanulságos munká'at szerzőjének egy tankönyvbíráló 
bizottság felállítására irányuló j a v a s l t á t elfogadja, de 
nem azzal a szervezettel, mely az előadványban olvasható 
(állandó bizottság, a^izottságok, szakbizottságok), mert 
ez a szervezet nagyon komplikált s előreláthatóan ne-
hézkessé és hosszadalmassá tenné az eljárást, hanem úgy, 
hogy a 12—15 tagból állé testü'etben az egyes tantár-
gyak, esetleg szakcsoportok és isko'afajok egy-egy állandó 
előadót kapnának, kiknek mindegyike egy bizonyos tárgy-
kört (illetőleg iskolafajt) képviselne s az ezen körbe tar-
tozó tankönyveket állandóan referá'ná a testületi tár-
gyalásokon. Például volna a bizottságnak egy előadója, 
aki az összes magyar nyelvi és iroda'mi tankönyveket (az 
elemi isko'ától a középiskola legfelsőbb osztá'yáig) állan-
dóan figye'emmel kísérné és az ily tárgyú új tankönyvekre 
vonatkozó két kü'ső szakbírá'atot a maga véleményével 
együtt (mely esetleg ellenkező is lehetné) a p'énum elé 
terjesztené, mely azután az ügyben határozna. Ezzel a 
módozattal eleje vétetnék a mechanikus vagy ötletszerű 
eljárásnak, s biztosíttatnék az engedélyezésben való 
kontinuitás, szakszerűség és pedagógiai értékelés is. A 
tankönyvbíráló bizottság tagjai három évre neveztetnének 
ki. Azokat, akik maguk is tankönyveket írtak, elvben 
nem zárná ki a testületből, de maga is (mint az elő-
advány írója teszi), kívánatosnak tartaná, ha a testület 
tagja semminemű érdekeltségi viszonyban nem állanának 
a kiadókkal. Szabályzatba persze az ilyen dolgot nem 
lehet foglalni: úgy kell megvá'asztani a bizottság tag-

' jait, hogy azoknak a tárgyilagosságához se férhessen 
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kétség, akik maguk is írtak tankönyveket. A részleges 
(vagyis egy intézetre terjedő) engedélyezést nem helyesel-
heti, valamint aggodalmai vannak ama javasiat ellen is, 
hogy a tankönyvek kéziratban is benyújthatók legyenek. 
A bizottság íeiadata bírálni, de nem tankönyveket korri-
gálni. Azt, hogy egy miniszteri tisztviselő mintegy össze-
kötő szervként működjék a közoktatási kormány és a 
bizottság közt, a maga részéről célszerűnek tar t ja , de 
minden esetre csakis oiy alakban, hogy az illető tiszt-
viselőnek aktív részvétele kizárassék, mert a tankönyv-
bíráió bizottságnak egészen függetlennek kell lennie; 
mely függetlenség a minisztériumra nézve is más, mint 
kívánatos nem lehet. A miniszter végső elemzésben min-
denért lelelos ugyan, de e ieieiőssége nagy mértékben 
megkönnyebbül, ha szakszerű elbírálást igénylő ügyekben 
egy egészen lüggetien testületre hivaikozhatik 

Gróf Klebelsberg Kunó szintén nagyon 
fontosnak tartja a bizottság függetlenségét. 
Azt is igen helyesnek tartja, hogy szak-
referensek legyenek, hogy ily módon meg-
legyen a kontinuitás ugyanazon tárgy 
könyvei között. Evvel kapcsolatban kiemeli, 
hogy iskolalátogatásainál nagy hiányát ta-
pasztalta a koncentrációnak, az összemükö-
désnek a rokontanuimányok között. Tehát 
legyen kontinuitás ós koncentráció. 

Pauler Ákos dr.: Aki tankönyvet írt, semmi-
képen se lehessen t ag j a a tankönyv bíráló bizottságnak, 
ne is tartsa ezt ildomosnak a maga szempontjából. A 
mi viszonyaink között e tekintetben a legnagyobbi'okú 
pesszimizmus is indokolt, mert a kiadói élelmesség ar ra 
fog törekedni, hogy minden úton-módon befolyást nyer-
jen a bizottsági vélemény kialakulására. E tekintetben 
a legjobbhiszemű tankönyvíró is oly nyomásnak lehet 
kitéve, meiynek nem képes ellenállni. 

N é g y e s y L á s z l ó dr . A tankönyvügy új szabályozá-
sát a/oK a szempontok teszik szükségessé, melyeket a 
miniszter megnyitó szavaiban kiemelt, t . L a tantervi 
változások, gyakran túlságos terjedelem, a könyveknek 
a mai viszonyokhoz képest nagy ára a külső kiállítás 
hanyatlása és a tankönyvek meglehetős részének kifogá-
solható minősége. Kéri a Minisztert, hogy ha vala-
mikor az ügyben nyilatkozni szándékszik, a nyilvánosság 
előtt is inkább ezeket a szükségleteket hangoztassa, 
mint amelyekből az értekezlet elé terjesztett munkálat 
kiindul. Mert hogy mostanában kiadói érdekek irányítot-
ták a tankönyvtermelést, annak lehetősége jórészt a 
szabályzat enyhe kezelésének lett a következménye, ma-
gában a szabályzatban ilyen irányzat nem volt: hoey 
azután a könyv minőségének kell a dolog tengelyének ; 
lenni, az sem új szempont, hiszen elvben eddig is az volt ! 
az engedélyezés és a használatbavétel föltétele, csak j 
nem hajtották végre a szabályzatnak azt az intézkedé- i 
sét, mely a haladást akarta biztosítani, hogy t. i. csak 
a meglévőknél jobb illetőleg alkalmasabb könyvet lehet 
engedélyezni és bevezetni; hogy eddig a felelősség sok té-
nyező közt oszlott meg: szerző, kiadó, bíráló, engedé-
lyező hatóság, (bevezetést javasló szaktanár, hozzá-
járuló testület, jóváhagyó főigazgató) közt, az ezután 
is körülbelül úgy lesz, ezután is más más tényező dolga 
lesz a szerzés, a kiadás, a szakvélemény és az engedélye-
zés; a tankönyvek tetemes száma sem volna elvben baj, j 
ha a könyvek jobbnál jobbak volnának. 

A szóló az oktatásügyi szükségletet teszi első sorba, 
és ebből a szempontból a legfőbb bajt abban lá t ja , hogy 
elszaporodtak s rossz tankönyvek és az iskolák nagy 
részéből kiszorították a jókat. Nekünk vannak jó, sőt 
kitűnő tankönyveink, de félre vannak tolva, és az iskolai 
tanításra ráfekszik a gyenge kompilációk, a szellemtelen 
tankönyvek özöne. Az eredmény a tanítás megnyomoro-
dása. Hogy a helyzet idefajult, annak oka egyrészt az 
engedélyezés lanyhasága, másrészt a használatbavétel 
felületessége. Nem annyira maga a szabályzat, mint a 
végrehajtása. A szabályzat annyiban, hogy az o t t sta-
tuált eljáró szervek a gyakorlatban, a mi viszonyaink 
közt, nem bizonyultak alkalmasaknak a szabályzat el-
veinek végrehajtására. 

A mai szabályzat életbeléptetése, tehát 1896 előtt 
testületi bírálat volt, melyet az Orsz. Közoktatási Tar 
nács végzett. Ezt a rendszert akkor tarthatat lannak 
vélték, a Tanácsot is mentesíteni akarták a tehertől. Az 
új szabályzat igen helyes elveket állított fel; felállította, 
hogy az engedélyezendő könyvnek tárgyi vagy metho-
dikai tekintetben újat, jobbat kell nyújtania, s hogy a 
könyv bevezetésekor is igazolni kell az új könyv előnyeit 

Az azóta lefolyt évtizedek kettős csalódást hoztak. 
Csalódtunk egyrészt az engedélyező eljárás ú j rendszeré-
ben, az egyéni bírálat rendszerében, és csalódtunk más-
részt a tanártestületek jelentékeny részének tárgy Tagos 
ítéletében és felelősség érzésében. Az engedélyezés ellany-
hult, a könyvek bevezetését igen lazán vették. 

Az új szabályzat az egyéni bírálatot rendszeresítette, 
egy szakember kedvező véleménye alapján a könyv enge-
délyezhető volt. A bírálat szigorúan igazságos jellegének 
elegendő biztosítékát lá t ták a szabályzat készítői a 
nyilvánosság ellenőrzésében; a bírálatoknak is meg kel-
lett jelenniök. Sajnos, ez a feltevés a gyakorlatban hiú-
nak bizonyult. A bírálatok az alig olvasott Hivatalos 
Közlönyben láttak napvilágot, a bírálók tehát nem érez-
ték magukat a nyilvánosság komoly ellenőrzése alatt. 
Különben is többnyire kelleténél engedékenyebbek voltak. 
Főleg nem tar tot ták szem előtt a szabályzatnak azt a 
kérdését: vaj jön az új tankönyv tárgy vagy módszer te-
kintetében haladást jelent-e a meglevőkhöz képest? A 
könyveknek ebből a szempontból való vizsgálata a leg-
több bírálatból hiányzik. Amennyiben feleltek e kérdésre, 
sommásan intézték el, egyszerűen rámondták, hogy hala 
dást je'ent. A bírálók lelkiismeretét ezen a ponton nagy 
vád terheli. A rossz tankönyvek ennek a kérdésnek ha 
nyag kezelése miatt szaporodhattak el. Engedélyezést 
nyertek olyan szerzők könyvei, kik soha életükben az 
illető tárgy köréből egyetlenegy akár szakbeli, akár 
módszertani értekezéssel nyilvánosság elé lépni nem mer-
tek, akik csak a meglevő könyvek kompi'ációit adták, s 
a könnyűség örve alatt azoknak hol a téte'eit, hol a 
szövegét ellaposítva, hivalkodtak a módszerbeli javítás-
sal; így virradt fel a másod-harmadkézből dolgozók 
napja. Rikító példa erre többek közt egy magyar nyelv-
tan pályafutása, mely a középiskolák számára már en-
gedélyezve volt, mikor a polgári iskolák számára valé 
engedélyezés céljából a szólónak is kiadták hivatalos 
bírálatra. A könyv tele volt nyelvtani tudatlansággal, 
úgyhogy bűn lett volna engedélyezését javasolni. (PL 
ezt a mondatot: Két háza van a Petőíi-utcában, így 
elemezte: alany — ő, állítmány — két háza van.) 
A szerző replikája és a szólónak még több mutatvánnyal 
megokolt válasza után a minisztérium a könyvet a pol-
gári iskolák számára nem engedélyezte. Előállt az az 
eset, hogy ugyanazon hatóság egy tankönyvet egy 
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nagyobb igényű iskolafaj, a középiskola számára jónak 
talái t és engedélyezett, melyet egy kisebb igényű iskola-
faj , a középiskola számára nem tar to t t engedélyezésre 
méltónak. A baj ebben nem a következetlenség, hanem 
az, hogy egy rossz könyv egyáltalán engedélyeztetett, 
amikor olyan elsőrendű nyelvtanaink voltak, mint pl. 
a Simonyié, Szinnyeié, Balogh Péteré. A bírálók felüle-
tességének és engedékenységének korrektivuma nem volt 
meg az engedélyező hatóságban, a minisztériumban sem, 
melynek előadó 6zerve nem vizsgálta meg tüzetesen a 
jelentéseket, hogy igazolják-e a haladást, nem mérlegelte 
a bírálatban felsorolt súlyos kifogásokat, melyek akár-
hányszor minden elfogulatlan ítélő előtt alapul szol-
gálhattak volna a könyv elvetésére, csak a végső javas-
la tot nézte s ha az kedvező volt, a könyvet rendszerint 
engedélyezte. De a bírálók kiszemelése is igen önkényes 
volt és sokszor kevés válogatással történt. Egy-egy szak-
tárgy könyveiről sok-sok, egymástól igen különböző ille-
tékességű, szakműveltségű és felfogású bíráló mondott 
véleményt, a bíráló eljárásban nem volt egységes szem-
pont és színvonal. Az egyéni bírálat rendszere csődöt 
mondott. 

De csalódtunk a testületek nagy részének tárgyilagos 
ítéletében is. Azt hittük, hogy ha tévedésből egy-egy 
gyengébb minőségű tankönyv engedélyt nyer is, ot t lesz 
a másik fórum: a tanári testület, ott bizonyosan el-
bukik a rossz könyv. Csak nem fog akadni testület, 
amely az elismert kiváló művek helyettt a férc után-
zatokat bevezesse, azok megokolására vállalkozzék?! A 
szóló sokat küzdött a magyar tanárság erkölcsi és szel-
lemi megbecsüléséért s nem szívesen mondja ki, de nem 
hallgathatja el, hogy a tankönyvek bevezetése terén igen 
sajnálatos jelenségek merültek fel. Részben nyomás alat t 
is álltak, pl. felekezeti szempontok előtérbe nyomulása-
kor. De a személyes összeköttetéseknek is nagy szerepük 
volt, és sok szaktanár kapható volt arra, hogy a gyen-
gébb tankönyv kiválóbb voltát szakjelentésben megokolja. 
Az említett rossz magyar nyelvtan mindjárt megjelenése 
után 16 középiskolába bevonult. Most talán már egy 
intézetben sem használják, mert a szerző állásában vál-
tozás történt, és a könyv, amint nem tanügyi szempon-
tokból használatba vétetett, éppúgy nem tanügyi szem-
pontokból ki is bukott. 

Az engedélyezés és a használatbavétel jelenlegi mód-
jának megbízhatatlansága együttvéve eredményezte azt, 
hogy a kiadói spekuláció annyira elhatalmasodhatott, 
hogy a tankönyv termelésben, még pedig a selejtesebb 
minőség felé haladólag túlprodukció van, s hogy ma 
egyes szakokban aránylag kevesebb jó tankönyv van 
használatban, mint volt 1896-ban, hogy igen jó tan-
könyveink a rosszaktól nem jutnak levegőhöz s nem tel-
jesíthetik a tanítás érdekében hivatásukat. 

A tankönyvügy szabályozására nézve ebből az a köte-
lező tanulság, hogy újra fel kell állítani a testületi 
bírálat rendszerét. A hivatalos bíráló tanácsülésen tegye 
meg jelentését és a döntés tanácsülésben történjen. A 
mi viszonyaink közt intézményesen csak a testületi bírá-
lat adhat biztosítékot. 

Minthogy a javaslat ezt akarja, a szóló azért öröm-
mel üdvözli. 

A testület szervezésére nézve fenntartja magának a 
tüzetes hozzászólást a részletes tárgyalás alkalmára. 
Addig is egészben véve csatlakozik Fináczy Ernő észre-
vételeihez. Megnyugvással lá t ja , hogy az előadói javas-
lat készítői is hajlanak olyan szervezet felé, mely a túl-

ságos bonyolultságot egyszerűsíti és a testület nagy lét-
számát apasztja. 

A testületre két feladat vár. Egyik, hogy a tankönyv-
ügy egészséges fejlődését állandóan gondozza; a másik, 
legsürgősebb teendő pedig: megtisztítani a terepet, meg-
szabadítani az iskolát a sok silány tankönyvtől. Ez a* 
utóbb említett feladat a jelenleg érvényben lévő szabály-
zat 12. § a alapján is lehetséges; o t t fenn van tar tva 
a miniszter számára a jog, hogy időnként, egy szak-
testület útján, revíziót tartson s a tankönyveket ki-
selejtezze. Annál bátrabban hozzányúlhat e kérdéshez 
a miniszter most, amikor az egész ügy ú j szabályozás 
alá kerül. A szóló a legnagyobb készséggel várja ezt a 
revíziót és kéri a „fegyelmi vizsgálatot" a saját köny-
vei ellen is. Az ezutáni engedélyezésre nézve is kívánja 
a szóló annak az elvnek következetes alkalmazását, 
melyet a mustráló revízió alkalmával is követendőnek 
tar t , hogy t. i. csak olyan könyv engedélyezendő, amely-
nek önálló tárgyi, illetőleg módszertani értéke van; a 
kompilációkat ki kell rekeszteni a forgalomból. A tan-
könyvek használatbavétele tekintetében is az a szóló 
nézete, hogy a testületek véleménye kerüljön megerő-
sítés végett a tankönyvi tanács elé; ez esetben bizonnyal 
óvakodni fog a tanár attól , hogy magát kompromittálja. 

Megnyugvással l á t j a azt is, hogy a sokat rebesgetett 
tankönyvmonopólium nincs tervbe véve. A javaslat a 
megbízás útján való tankönyviratást csak azokra az 
esetekre irányozza elő, amikor egy-egy szaktárgyra vala-
mely iskolalaj szükségleteihez képest nincs jó tankönyv. 
Elismeri a szóló, hogy ily esetben a kormányzatnak ter-
mészetes joga a gondoskodás és a tankönyvnek meg-
bízás út ján való előállíttatása. Hivatkozik a szóló arra 
az esetre, mikor (Hiv. Közi. 1912. 18. sz.) egy magyar 
irodalomtörténetet, noha ellene lapokra terjedő kifogásai 
voltak, kénytelen volt felsőbb leányiskolák 6zámára enge-
délyezésre ajánlani, mert az addig engedélyezett két más 
irodalomtörténethez képest mégis jobb volt. Ily esetben 
meg van okolva a kormányzat közbelépése, illetőleg a 
megbízás. 

Ahhoz a kérdéshez, hogy a tankönyvszerzőség inkom-
patibilis legyen-e ax tankönyvi tanács tagságával, nem 
kíván ércemben hozzászólani, csupán a történeti igazság 
kedvéért említi fel egyik-másik i t t elhangzott nyilatko-
zattal kapcsolatban, hogy a tankönyvszerző nem okve-
tetlenül elfogult is sem a versenykönyvekkel, sem 6aját 
kiadójával szemben. Öt a közoktatásügyi kormány nem 
egyszer megtisztelte bizalmával és még versenykönyvek-
ről is kért tőle véleményeket. Ó ilyenkor semmikép sem 
érezte magát elfogultnak; a jó könyvet teljes elisme-
réssel elfogadta, a rosszat elvetette, s ismételten elő-
fordult, hogy saját kiadójának egy egy kifogás alá eső 
könyvét elutasította. Példát is említ, amikor egy jó-
emberének átdolgozásában az ő kiadójánál megjelent 
tankönyvet visszavetett. Ítéletében mindig megnyugodott 
a minisztérium is, és meg kellett nyugodnia a kiadónak 
is. Megjegyzi különben hogy mint bíráló sohasem ta-
pasztal t a kiadók részéről kísérletet arra, hogy befolyá-
solják s bízvást következteti, hogy ilyen befolyásolás 
nincs is gyakorlatban. Inkább megesett, hogy magas 
illami kebelbeli tényezők szóltak szót az engedélyezés 
mellett. Ismertet egy esetet, mikor egy ügyosztályfő kérte 
meg a bírálót, hogy egy visszavetett V. osztályú tan-
könyv szerzőjét fogadja s nyújtson rá módot, hogy a 
szerző a kiadónál álló szedésbe a javításokat beiktat-
hassa. A könyv, mint a szerzőtől megtudta a bíráló, 

| éppen az ügyosztályfő biztatására, sőt kívánságára ké-
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szült. A bíráló csakugyan rendelkezésére bocsátotta szél-
jegyzeteit a szerzőnek, mire az megtette javításait, s 
bemutatta a bírálónak. Ez az első helyesbítés azonban 
még nem tette használhatóvá a könyvet, mert pl. a 
syllogizmusra ilyen új példát iktatot t be a szerző: „Az 
•mber értelmes lény. Ámde a ló nem ember. Tehát a ló 
nem értelmes lény." Űj meg új javításokra volt szük-
ség, míg végre a könyv a szerző intézete számára enge-
délyezhető lett. Ez esetben tehát a bíráló, akinek magá-
nak is volt hasonló tankönyve, nagy fáradsággal maga 
közreműködött egy versenykönyv megjavításában. A 
szerző ez eseteket csak arra hozza fel, hogy a tankönyv-
szerző nem mindjárt okvetetlenül elfogult is. A maga 
személyére nézve nincs kifogása az inkompatibilitás ellen. 
De el tudja képzelni, hogy egy tankönv\szerző a maga 
tapasztalataival hasznára tudna lenni a tankönyv-
bizottságnak. (Pl. a magyar nyelvtanok kimustrálását 
aligha végezhetné el nagyobb illetékességgel és elfogu-
latlansággal valaki, mint a nyelvtaníró Szinnvei.) 

Fenntartva a részletekre nézve a későbbi hozzászólást, 
felveti azt a gondolatot, hogy amennyiben a döntés 
úgyis tanácsilag történik, nem kellene-e a kontradiktórius 
eljárásnak helyet adni? A bíráló é3 a szerző esetleges 
véleményeltérését szóbeli (vagy talán írásbeli) kétoldalú 
előterjesztés alapján, ülésben tisztázná a bizottság. 

A szóló egyetért a javaslat legfőbb pontjaival s el-
fogadja azt a részletes tárgyalás alapjául. Kéri a minisz-
tert, hogy a már kialakult elvek értelmében bátran fog-
jon hozzá az ügy rendezéséhez. Biztosítja őt, hogy ha 
neta'án hírlapi támadások érik is, minden elfogulatlan 
hozzáértő ember az ő táborában lesz. 

Gróf Klebelsberg Kunó miniszter: A mos-
tani tankönyvszámot sokalja; ha a kiadó 
nagyon drágán csinálja a könyvet, majd ki 
fogja adni az Egyetemi Nyomda. Arra a 
megjegyzésre, hogy a tankönyvnek a ta-
nárra való tekintettel kell terjedelmesebb-
nek lennie, az a véleménye, hogy pótolná 
ezt a tanár számára egy vezérkönyv. Híve 
a kontradiktórius eljárásnak. A bírálat 
valamely szakfolyóiratban jelenhetnék meg. 

Dr. B o z ó k y E n d r e főigazgató kijelenti, hogy dr. 
Fináczy Ernő tanár úr után nehéz helyzetben van, mert 
a Tanár úr már majdnem mindent elmondott, amit ő el-
mondani akart. Ha az ügynek hasznára akar lenni, mégis 
el kell egyet-mást mondania. A tankönyvügy fejlődése 
nálunk hullámzást mutat . A bírálatot 1873—1896 ban 
az Országos Közoktatási Tanács végezte, s ez testü'eti 
jellegű volt. Ekkor a Tanácsot megfosztotta energiájától, 
nem maradt ereje a szervezeti munkálatok számára; 
nagyon csúnya támadásoknak volt kitéve s törekedett 
az ügy vitelétől megszabadulni, ami 1896-ban az újjá-
szervezés alkalmával végre sikerült is. Ekkor lett a tan-
könyvbírá'at egyéni, s ju to t t a nyilvánosság elé! Ezt a 
változtatást a közvélemény nyomása erőszakolta ki. Csak-
hamar bajok támadtak, a Hivatalos Közlönyben nem 
nagyon épületes po'émiák keletkeztek, a követelmények 
ezintája erősen leszállt, mert ritka eset volt, hogy egy 
könyv reprobáltatott. Ekkor 1911-ben a miniszter fel-
szólította az Országos Közoktatási Tanácsot hogy a 
külföldi bírá'ati és hozzászólásbavételi eljárások felől 
tegyen jelentést. A jelentést a Tanács t i tkára készítette 
el, ki azonban túlment megbízatásán, mert jelentése máso-
dik részét a hazai viszonyok ismertetésének szentelte. 

A Tanács plénuma ezzel a résszel nem foglalkozott, 
; mert a miniszter ezt nem kérte tőle, s így a jelen-
' tésnek csak első részét terjesztette fel. Ez úgy látszik 
i kevés volt, mert most éppen ez a második rész volna 

aktuális, különösen azért a szabályzat-tervezetért ame-
( lyet a végén olvashatni s mely a kezünkbe adott minisz-
! teriális tervezet nagyrészt ezt vette alapul. Az utóbbi 
1 tervezet azonban nem mindenben kielégítő, mert csak 

a kereteket jelöli meg holott egy szervezeti szabályzat-
nak minden irányban precíznek kell lennie, körül kell ha-
tárolnia a hatásköröket, tisztáznia kell a tankönyv 
egész útját , a nyomdától kezdve az iskolába való be-
bocsátásáig. 

A szabályzatnak bizonyos a'apelveken kell nyugodnia. 
Ilyenek pl. a felelősség elve, a contradictorius eljárás 
mikéntje stb. Az egyéni felelősségen alapuló mostani 
szabályzat eredményeinek bírálata mint Idényszerű szüksé-
gességet állítja oda a testületi felelősséget. Ennek azon-
ban minden irányban megnyugtatónak kell lennie. Módot 
kell nyújtani a szerzőnek arra, hogy művét esetleges 
igazságtalan megszól ássál szemben megvédhesse. Terve-
zetem mindezekről gondoskodik s csak aria kell ügyelni, 
hogy az eljárás ne legyen túlságosan nehézkes. Mert a 
testületi b í r á l t nehézkesebb mint az egyéni. Ezért a 
testület ne álljon nagyon sok tagból, abban nem lehet 
minden tudományszakot, minden iskolatípust képvisel-
tetni. Egynéhány nagyműveltségű és áttekintésű tag ele-
gendő. Ilyen pedig csonka hazánkban is akadni fog. Az a 
szervezet, melyet a miniszteriális munkálat akar kiegészí-
teni, csak zakatolni fog, de eredményes munkát végezni alig 
lesz képes. Mindent jól meg kell fontolni, nehogy az á t -
szervezés nagyobb kárral járjon, mint haszonnal. A szerző 
is óvatos legyen, hiszen vannak jó tankönyveink is, s 
ha háromnál több van, annál jobb, mert tekintettel kell 
lenni a tanárok egyéni felfogására is. Ha a tanár nem 
válogathat, s oly tankönyv szerint kell tanítania, mely 
egyéni felfogásával nem egyezik, akkor működésének ered-
ménytelenségét ezzel a körülménnyel fogja menteni, s ez 
ellen nem tehetünk semmit. Végül tekintettel kell lennünk 
nemcsak tudományos, de gazdasági érdekeinkre is. 

Gróf Klebelsberg Kunó: Ha nem is éppen 
három, de ne legyen sok könyv. 

D r . B i t t é r I l l é s : Kevesli a három számot. Utal 
a katholikus iskolák helyzetére, amelyek csak saját szel-
lemüknek megfelelő könyveket használhatnak. A püspöki 
kar erre vonatkozólag határozatot hozott . 

Madai G y u l a dr. Bittér Illés gondolatmenetéhez csat-
; lakozva, maga is szükségesnek lá t ja , hogy a felekezeti 

isko1 ák saját szempontjaik szerint í rot t tankönyvekkel 
; láttassanak el, de hibának tar taná a tú'erős felekezeti 
I színezést, mert ez a magyar értelmiség kultúregységének 
i megbontására vezetne. A ténybeli igazság mindig egy, 
! csak a belőle vont konzekvenciák és kommentárok lehet-
; nek különbözők, a dolgoknak e sajátlagos megvilágítá-

sára pedig nem a tankönyv, hanem a tanár eleven sze-
mélye van hivatva. Nagy súlyt helyez a szaktanárok 
tapasztalati észrevételeire, melyeknek figyelembevételét 
kötelezővé szeretné tenni, hogy az a 3—4 meghagyandó 

j tankönyv az ország szaktanárainak közös munkájaképen 
' fokozatosan egy-egy eszményi normáltankönyvvé csi-
| szoltassék ki. Rendkívül nagy súlyt helyez a tankönyv-
1 kiadás gazdasági vonatkozásaira. Ügy lát ja, hogy a tan-

könyvkiadás ma néhány mammutcég monopóliuma, ezért 
i kívánatosnak ta r taná a tankönyvkolportázs olyan irá-
1 nyű rendezését, hogy annak kereskedelmi lebonyolításába* 
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•ás hasznában a tanárság, tanítóság altruisztikus intéz-
ményei is megfelelő részt és szerepet kapjanak. A nyug-
díjas és B-listás tanszemélyzetre gondol. Csak abban 
látna garanciát arra, hogy a tankönyvszerzők jobban 
díjazhatok, a tankönyvek pedig jobbak és olcsóbbak le-
gyenek s általában az egész tankönyvakció több legyen 
a tankönyvbírálat reformjánál. A miniszter urat a tan-
személyzet szociális érdekei miatt is e gondolat jóindu-
latú megfontolására kéri fel. 

Gróf Klebelsberg Kunó miniszter: Min-
denesetre tisztázandó a felekezeti iskolák 
helyzete és jogos érdeke. Szintén helyesli, 
hogy a gyakorlati tapasztalatok értékesít-
tessenek. 

Dr. D e n g l J á n o s : Az eddig elhangzott felszólalá-
sokból megállapítható, hogy a tankönyvkérdée tekinte-
tében fennforgó bajokat illetőleg általában egy nézeten 
vagyunk. Annyi kétségtelennek látszik, hogy e bajok 
az eddigi bírálati eljárásra vezetendők vissza. Nézetem 
6zerint az értekezletnek tehát elsősorban és legfőképen 
a bírálati eljárás kérdésével kellene foglalkiznia. Erre 
vonatkozóan eddig két javaslatot hallottunk, amely mind 
a kettó megegyezik abban, hogy a tankrnyvbirálatot 

•ezentúl kevésszámú, mintegy 12—15 tagból álló testület 
végezze külső szakemberek bevonásával. A külső szak-
emberek volnának a tulajdonképeni bírálók, akiknek bírá-
la tá t aztán a kinevezendő testület állandó szakreferer.sei 
felülbírálnák. 

Annyi bizonyos, hogy csak a középiskola igényeit az 
a 12—15 tagból álló testület ki tudja elégíteni. De gon-
doljunk a többi iskolafajra is és a bennük képviselt tudo-
mányszakok sokféleségére! Csak magának a felső keres-
kedelmi iskolának egész sereg olyan szaktárgya van, amely 
a középiskolában nem szerepel: könyvviteltan, kereskedelmi 
levelezés, jogi ismeretek, közgazdaságtan, politikai és 
kereskedelmi számtan, áruismeret, gazdasági földrajz gaz-
daságtörténelem. Azzal, hogy a kinevezendő testületben 
az egyes iskolafajok 1—1 taggal képviseltetnek, amint 
Fináczy ő méltósága javasolta, az ezen iskolafajok szá-
mára írt tankönyvek nem fognak minden tekintetben meg-
nyugtató elbírálásban részesülni, mert például a felső 
kereskedelmi iskolának az az egy képviselője csak a maga 
szaktárgyához ért a kellő alapossággal és így egy másik 
szakba vágó tankönyv felülbírálásánál az ő közreműkö-
dése vajmi keveset fog használni. Alapos és teljesen meg-
nyugtató csak akkor lesz a bírálati eljárás, ha nemcsak 
a külső bíráló, hanem a felülbíráló állandó referens is 
a bírálat tárgyában alapos szakember. A kinevezendő 
testületben tehát minden szaktárgynak kell, hogy legyen 
állandó szakreferense. Mivel azonban kétségtelen, hogy a 
kinevezendő testület csak akkor lesz expeditiv, bürokra-
tikus nehézségektől mentes, ha kevés számú tagból áll, 
az volna a tiszteletteljes javaslatom, neveztessék ki 
az egyes iskolafajokra külön-külön egy-egy tankönyv-
bíráló testület: egy a középiskolákra, egy a szakiskolákra, 
egy az elemi, polgári iskolákra és tanítóképző-intézetekre. 
A bírálati eljárás egysége egységes szervezeti szabályzat 
és ügyrend révén volna biztosítható. 

Ami azt a kérdést illeti, hogy tankönyvíró lehessen-e 
bíráló, az a felfogásom, hogy a legkiválóbb tankönyvírók 
értékes tapasztalatait kár volna nélkülözni. Megbízatá-
suknál természetesen kellő körültekintéssel kellene eljárni, 
nehogy megismétlődjék, ami velem tör tént : Megbízást 
kaptam évekkel ezelőtt, hogy a Budapesti Kereskedelmi 

Akadémia felső kereskedelmi iskolája számára írjak német 
tankönyvet, mert a használatban volt tankönyv a cél-
nak nem felelt meg. Könyvemet aztán kiadták bírálatra 
annak a kartársamnak, akinek könyvét az enyém kiszorí-
tani hivatva volt. 

Ezekben kívántam a kérdés tárgyalásához hozzájárulni, 
még egyszer hangsúlyozván, hogy ha az új bírálati el-
járás nem lesz megfelelő, hiába lép az egyéni felelősségre 
alapított mostani tankünyvbírálat helyébe a testületi 
felelősségre a lapí tot t bírálati e ' járás. 

Reőthy Vladimír a monopóliumtól félti a tan-
könyvelőállítást. Gazdaságilag a közüzemek nem jövedel-
mezők, mindig ráüzetünk ezekre, így a miniszter úr 
egyik főszempontja, a tankönyvek olcsó előállítása ez úton 
nem érhető el. A szabad verseny híve, melynek köszön-
hetjük — minden ellenkező i t t is hangoztatott felfogás, 
de különösen az erős korlátozás dacára — a tankönyv-
irodalom fejlődését és differenciálódását. Mint kis gim-
nazista diáknak vaskos kötetekből kellett még kihámoznia 
a kis tanulnivalót, azóta ezek eltűntek, mert minden is-
kolafaj megtalálta a maga speciális tankönyvíróját és 
kiadóját. A specializálódás annyira haladt, hogy mint 
felvidéki nemzetiségi iskola tanár ja annakidején megírta 
a helyi viszonyoknak jobban megfelelő magyar nyelv-
könyveket, mert lehetetlennek ta lá l ta azt, hogy Liptó-
szentmiklóson ugyanabból a magyar nyelvkönyvből ta-
nítsák a tót gyermeket, mint amilyenből a kecskeméti 
magyar gyermek tanulta az anyanyelvét. De tovább-
haladt a differenciálódás, midőn a gyakorlati polgári is-
kolákból kiszorultak a tudós egyetemi és középiskolai 
tanárok tankönyvei, melyek semmi tekintettel nem voltak 
a polgári iskola különleges gyakorlati céljaira. Csak a 
magyar nyelvtanokra és stilisztikákra mutat rá, mint 
olyanokra, melyekben a helyesírási és közéleti fogalmaz-
ványok teljesen elárendelt szerepet kaptak az ú. n. közép-
fokú iskolákban általános használatra írt tankönyvek-
ben. Ebből a szempontból kevesli azt, hogy az egynomű 
tankönyvekben csak 2—3 tankönyv közül kelljen a taná-
roknak választaniok. Ugyanez áll a többi tankönyvekre 
és különleges célokat szolgáló közép- és szakiskolákra is. 
A tankönyvnek konzerválását azon követelmény felállí-
tásával. hogy csak bekötött tankönyvet hozzunk forga-
lomba, sem higiénikus, sem esztétikai szempontból nem 
tartja üdvösnek, az össze-vissza firkált, elpiszkolt tan-
könyvből nem tanul szívesen a tanuló. A tankönyvbírá-
latban a legszigorúbb követelményeket is örömmel üd-
vözli, az anonimitásnál megnyugtatóbbnak találná a 7—8 
tagú bíráló bizottságot, melyből 2—2 tagot a bíráló és 
a bírált perrendszerüleg esküdtszéki eljárással elutasít-
hatna. 

Gróf Klebelsberg Kunó bezárja a tanács-
kozást és összefoglalja a megállapodásokat. 
Ügy látja, a főbb pontokban egyetért az 
értekezlet, különösen abban, hogy legyen 
testületi bírálat, de csak kis grémiummal, 
mint Fináczy javasolta, és pedig szakrefe-
rensekkel és iskolareferensekkel. Egyetért 
abban, hogy a bírálat névtelen legyen, 
azonban legyen az eljárás kontradiktórius, 
a szerző 15 nap alatt válaszolhat. A szakre-
ferens viszi be a bizottság elé a bírálatot ós 
ellenészrevételt tesz a maga javaslatával. 
Egyetért abban is az értekezlet, hogy legyet* 
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revízió. Felíkéri a miniszter dr. Bozóky 
Endre és Madzsar Imre főigazgatókat, hogy 
dolgozzanak ki szervezeti szabályzatot. Ezt 
egy négyes bizottság vizsgálja felül, név-
szerint: dr. Czakó Elemér, dr. Fináczy 
Ernő, dr. Kornis Gyula és dr. Pauler Ákos. 
A szabályzatot nyilvánosságra kell hozni, 
hogy a szakemberek szóljanak hozzá; hiva-
talból küldessék el a szabályzat a Közok-
tatási Tanácsnak és a kész szabályzat-ter-
vezet küldessék meg az egyházi főhatósá-
goknak. Végül megköszönte az értekezlet 
tagjainak a hozzászólásokat. Ezzel az érte-
kezlet véget ért. 

Gyertyánffy Istvánnak üdvözlet. 
I r ta : Neményi Imre dr. államtitkár. 

Kilencven esztendőnek nagy évszámával és 
egy áldott hosszú életnek kedves emlékeivel 
gazdagon, de az aggkornak minden súlya.-terhe 
nélkül, bndai tuszkulánumában fiatal lélekkel, 
szellemi frisseségének és kiválóan nagy lelki 
kvalitásainak zavartalanul tiszta üdeségében 
várja Gyertyánffy István, a magyar közokta-
tásügynek hervadhatatlan érdemű lelkes baj-
noka és bölcs nesztora — december 26-án — 
születése napjának kilencvenedik évfordulóját. 

Az isteni Gondviselés csak ritka kiválasztott-
jait részesíti abban a kiváló szerencsében, mely 
Gyertyánffy Istvánnak jutott osztályrészéül: 
ő egy parlagon maradt kezdő kultúrának volt 
úttörő munkása, és amikor négy évtizedet meg-
haladó, odaadóan buzgó és fáradhatatlanul lel-
kes alkotó munkásság után önkéntes elhatáro-
zásból visszavonult a küzdőtérről, amelynek 
porondját egyengetve, ő arca izzadásával ter-
mékenyítette, akkor a közpályán, melyet meg-
futott, részben halhatatlan értékű alkotások 
állottak már, mint az ő céltudatosan intuitiv 
munkájának magasan kiemelkedő mérföldjelölő 
kövei. 

Lelki elhivatottságból lépett a tanári pá-
lyára. Szülei orvosnak szánták, de ő ennek a 
szakmának két évi egyetemi tanulmánya után 
hátat fordított és lelkének benső ösztönzését 
követve, a tanári pályát választotta élethiva-
tásul. Ettől kezdve életrajzírója fel van mentve 
a biográfiai adatok felsorolásától, mert innen 
számítva az ő élete a nyilvánosság számára és 
különösebben azok előtt, kik vele kultúránk-
nak ugyanazon mezején fáradoznak, egy nyi-
tott könyv, melynek lapjai egy áldásos ered-
ményekben gazdag, hivatásosan munkás, ne-

mes életnek magasztaló dicséretét hangoztatják, 
ő a ,»kiválasztott tízek" egyike volt, akiket 
a magyar nemzeti kultúra megalapozója, a 
lángelméjű báró Eötvös József a mult század 

| hatvanas éveinek végén az iskolaügy klasszi-
I kus földjére, Svájcba és Németországba kül-

dött a népoktatás tanulmányozása végett. In-
nen hazajövet, a székelykeresztúri tanítóképző-
intézet szervezését és igazgatását bízták reá. 
Bámulatos szervezőképességével, mélyen járó 
tudásával, sokoldalú szakismereteivel és művelt 
lelkének finom tapintatával ezt a nehéz körül-
mények mellett, az egyházak és a nemzetiségek 
gyanakvó bizalmatlanságának pergőtiize között 
megindult intézetet felvirágoztatta és rövid 
időn belül népszerűvé tette, ő volt az első, aki 
gyakorlati példában mulatta be, hogyan lehet 
és kell állami intézetben megalkuvást nem is-
merő valláserkölcsös alapon álló, jellemszilárd 
és hazafias lélektől áthatott magyar tanítókat 
nevelni. Innen kezdve Gyertyánffy István szív-
vel-lélekkel, érzésének minden húrjával, gon-
dolatának és munkabírásának teljes energiájá-
val el volt jegyezve a magyar népoktatásügy-
nek. Mostantól kezdve — mint ő maga írja — 
csak egyetlenegy címre vágyott; csak egy ki-
tüntetés után sóvárgott ideális lelke: megér-
demelni a jó tanító nevet. 

Mikor 1873-ban a budai tanítóképző-intézet 
igazgatása bizatott rá: egy csapásra a hazai 
tanítóképzés középpontjába került. Itten tág 
tér nyílott az ő alkotásvágyának és koncepció-
zus szervezőképességének. Azt lehet mondani, 
hogy amikor 1874-ben a >,Néptanítók Lapjá"-
nak a szerkesztése is az ő kezébe került, attól 
kezdve kevés híján egynegyed évszázadig az 
ország népoktatásügye pedagógiai irányítását 
tőle vette. Gyertyánffy ebben az időszakban 
emberfölötti munkát végzett; de azért egy 
ügyszeretettől mélyen áthatott, lelkiismeretes 
férfiúnak lelkes buzgalmával emberül állotta 
kötelességét. A Néptanítók Lapjá"-\al nevelő 
hatást gyakorolt a hazai tanítóság összeségére; 
megteremtette a tanítói közszellemet; alapot 
vetett a tanítóság erkölcsi súlyának, tekintélyé-
nek és emelte értelmi színtáját. Az ő nevéhez 
fűződik a magyar tanítóképzés első reformja 
és az ő halántékait illeti a babér azért a külső 
megjelenésében is impozáns, szervezetének 
nagyszerűségére nézve pedig az egész föld-
kerekségének iskolaügyében mind a mai napig 
páratlanul álló, zseniális koncepciójú intézmé-
nyért, mely azóta többrendbeli fejlesztésen 
keresztülmenve, mint polgáriskolai tanár-
képző főiskola" és, tanítóképző-intézeti tanár-
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képző" (Apponyi-Kollégium) jelenleg is a ma-
gyar népoktatásügy koronájának tekinthető. 

Zajtalan, de üdvös eredményekben bővelkedő, 
lánglelkű és közhasznú törekvéseinek gyümöl-
csei még: az „Első Országos Tanítói Árvaház", 
a „Polgáriskolai Tanáregyesület", a „Polgár-
iskolai Tanári Közlöny" és az „Országos Peda-
gógiai Könyvtár és Tanszermúzeum". Nyilván-
való mindezekből, hogy Gyertyánffy István 
azok közül való, kik „ültetnek a jövő századok 
számára fát" és akik búsásan rászolgálnak 
arra, hogy az ivadék az eredményekért áldja 
ai ma.gvetőt. 

Gyertyánffy István a pedagógiai szakiroda-
lom terén is széleskörű, érdemes és értékes 
tevékenységet fejtett ki. Ezek a munkák is 
bizonyságtevői annak a kultúrpolitikai éleslá-
tásának, mely a népiskola eredményes műkö-
désében ismerte fel a nemzeti művelődés alap-
vető munkáját. Az írva-olvasás előgyakorla-
tain kezdve, fel a népiskola általános didakti-
kájáig alig van fontosabb nevelési és oktatás-
ügyi kérdés, mellyel ő cikkekben vagy önálló 
munkákban nem foglalkozott volna. Még 89 
éves korában is két értékes munkájával gaz-
da.gította tanügyi irodalmunkat. 

Gyertyánffy a mult század második felében, 
közoktatásunk kőkorszakában, történeti, nagy 
és nehéz napokban egyik lelkes előharcosa volt 
a későbben beállott örvendetes lendületnek, és 
amikor ez bekövetkezett, akkor ő a gondjaira 
bízott intézetekkel a virágzás korának egyik 
főfontosságú számottevő tényezője is lett. 

Nem fejezhetem be e sorokat anélkül, hogy 
Gyertyánffy Istvánnak gyakorlati tanári mű-
ködéséről is meg ne emlékezném. Gyertyánffy 
a jó tanárnak befejezett tökéletességű, ragyogó 
eszményképe volt. Aminthogy a külvilágban 
nem, úgy tanítványainál sem kereste a nép-
szerűséget. Páratlan kötelességtudásával, pél-
daszerű lelkiismeretességével, meggyőződéses 
hivatásszeretetével, melegen érző szívével bá-
mulatos hatást gyakorolt tanítványaira. Tanít-
ványai rajongó tisztelettel viseltettek irányá-
ban, de nem azért, hogy féltek tőle, hanem 
azért, mert szerették őt. Az a tantárgy, ame-
lyet ő tanított, mindenkinek kedvenc tantárgya 
volt. Előadása magyaros, választékosan szaba-
tos ós vonzó; meghatározásai érthetően tiszták 
és átlátszóan világosak voltak. Kontemplativ 
komoly egyénisége, nyugodt, lehiggadt életböl-
cselete bámulatosan szuggeráló hatást tettek 
tanítványaira. Innen magyarázható az a jelleg-
zetesen jó szellem és önkéntes fegyelem, mely 

a vezetése alatt állott intézetben uralkodott. 
Tanítványai részére nemcsak atyai jó tanácsai 
voltak, de ha kellett, nehéz helyzetekben segé-
lyezte is őket és gondos szeretettel irányította 
önképzésüket. 

Csak az i lyen önzetlenül, munkásán, jelleme-
sen, szeplőtlenül és szépen töltött életet követ-
heti olyan csendes és könnyű öregség, mint az 
övé, —- és „a vénségnek koronája: a tekintély". 

1 Ezernyi ezer tisztelőinek és hálásan hű tanít-
ványainak nevében bensőségteljesen kívánjuk, 
hogy nyugalmas öregségét Istennek áldó ke* 
gyelme még igen hosszan tartsa meg; és kö-
szöntjük Gyertyánffy Istvánt Seneca-nak reája 
is illő szavaival: „Jól mondják, hogy Te boldog 
vagy, érdemes aggastyán; mert Te bölcs voltál 
és erényekben is gazdag egyszersmind." 

Több millió aranykorona — falusi 
iskolák felépítésére. 

A Nagyatádi Szabó István-Emlékbizottság 
minap tartott értekezletén gróf Klebelsberg 

; Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
j községi népoktatás ügyével foglalkozó beszédé-
! ben rámutatott arra, hogy a nemzet nem tud 
: megállani akkor, ha a kultúra nem hatol be a 
: legszélesebb néprétegekbe. A kormány művelő-

désmentő nagy sorsjáték rendezésének gondo-
I latával foglalkozik. E réven íöbb millió arany-

koronát fordíthatnak iskolák építésére. A lati-
fundiumok tulajdonosait törvénnyel fogják 
arra szorítani, hogy kötelezettségeiknek eleget 
tegyenek. Reméli, hogy a t örvény jivaslatot 
január vagy február folyamán a nemzetgyűlés 
elé terjesztheti és az építkezések a jövő é». 
folyamán már megkezdődhetnek. A törvény 
kifejezetten falusi iskolák építéséről szól. A 
megvalósítandó terv szerint több száz iskolát 
lehet majd felépíteni a mezőgazdasági népes-
ség számára. 

Az értekezlet lelkes éljenzéssel vette tudomá 
sul a miniszter felvilágosításait. 

Antal Géza püspök beiktatása. 
Komárom-Újváro6 református egyházközsége, 

az egész város társadalmával együtt meleg és 
nagyszabású ünnepségek közt iktatta be lelkásfci 
tisztségébe Antal Géza dr.-1, a dunántúli egy-
házkerület új püspökét. Az ünnepségen meg-
jelent Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter, 
Komárom-Újváros nemzetgyűlési képviselője iss 
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Tóth István dr. kultuszminiszteri tanácsos kísé-
retében. 

Antal Géza dr. már szombaton délután fél há-
rom órakor érkezett meg Pápáról Komárom 
dunamenti pályaudvarára, ahol a presbitérium 
és a különböző hatóságok fogadták. Molnár 
Sándor egyházi gondnok üdvözlése után Alapi 
Gáspár polgármester, kormányfőtanác6os kö-
szöntötte a íopásztort, majd a református elemi 
iskola egyik leánynövendéke nyújtott át kedves 
szavak kíséretében szép csokrot. Este a komá-
romi református ifjúsági egyesület dalárdája 
fáklyásmenettel szerenádot adott a püspöknek. 

A beiktató ünnepség a komáromi református 
iskolában elhelyezett ideiglenes imaházban pon-
tosan 10 órakor kezdődött. A református ifjú-
sági egyesület énekkarának egyházi éneke után 
Löké Károly esperes végezte a beiktatás szer-
tartását, meleg szavakkal köszöntve a főpász-
tort, akinek meghatva nyújtotta át a bibliát. 

Ekkor Antal Géza dr. püspök lépett a szó-
székre, s ízóp, mélységes imát mondott, majd 
egyházi beszédet tartott, amelyben rámutatott 
az ország csonkaságára. 

— A tudománynak szentelt csarnokban kell 
megtartanom első beszédemet, holott túlnan az 
istenháza nyitott kapuja vár. 

Beszédét azzal végezte, hogy mint Gusztáv 
Adolfnak kicsiny, de fegyelmezett serege, ma-
radék Magyarország is talpraállhat s Isten se-
gedelmével visszanyerheti Nagy-Magyarorszá-
g o t 

A püspök szárnyaló lelkes beszéde után meg-
kapó imát mondott, majd az énekkar szereplése 
után a díszes és előkelő közönség Himnuszával 
ér t véget a beiktató istentisztelet. 

Délután 2 órakor százterítókes bankét volt a 
pályaudvari étteremben a püspök és kultusz-
miniszter tiszteletére. A társas ebéden résztvett 
Darányi Kálmán dr. győri főispán, egyházra, 
gondnok, Palkovics László alispán, Asztalos Béla 
nyugalmazott alispán, Vetsey Ede nyugalmazott 
altábornagy, Szabó Béla huszárezredes állomás-
parancsnok, Lőke Károly református esperes, 
Alapfy István rendőrtanácsos, Surányi Ferenc 
róm. kath. plébános, Karcsay Miklós vármegyei 
főjegyző, Szakáll állomásfőnök, Faragó János, a 
pápai főgimnázium igazgatója, Vass Vince, a 
pápai teológia igazgatója, Körös Endre, a pápai 
nőnevelő-intézet igazgatója és 6okan mások. 

A protestáns tábori püspök beiktatása 
Ravasz László beiktató beszéde. 

Soltész Elemérnek, a magyarországi református és 
ágostai evangélikus egyház közös tábori püspökének ma 
délelőtt volt az ünnepi eskütétele és beiktatása a kor-
mányzó jelenlétében. Az ünnepségen, mely az Abonyi-
utcai Konvent ház nagytermében folyt le, a kormány 
képviseletében ot t volt Petri Pál dr. kultusz-államtitkár, 
továbbá vitéz Végh Kálmán dr. honvédelmi államtitkár. 
A jelenvolt díszes társaságban a honvédség szép számmal 
volt képviselve. A protestáns püspöki kar teljes száa-
mal jelen volt az ünnepségen. Ott volt továbbá P. Zadrar 
vecz rém. katholikus tábori püspök is. A karzatokat elő-
kelő hölgyközönség töltötte meg. Az elnöki emelvényei 
Ravasz László dr. dunamelléki református püspök és Sol-
tész Elemér, az új tábori püspök ültek. Velük szembet 
felállított karosszéken a kormányzó foglalt helyet. A 
Jövel Szentlélek Üristen kezdetű zsoltár eléneklése után 
Ravasz püspök fohászkodott az ég urához, majd Soltész 
Elemér az ő kezébe letette az esküt. Most Ravasz püspök 
beiktató beszéde következett, melyből kiragadjuk az 
alábbi 6zép részletet: 

„Az Isten a prófétát fölhatalmazza, hogy az 5 nevé-
ben és tekintélyével szóljon, mert Isten nem néma, Isten-
nek mondanivalója van a világ számára, üzenete, pa-
rancsa, hivatása, atyai intelme, akár akarja meghallgatni, 
akár nem. Isten gondolatai és igéi transcendentális ma-
gasságban élnek és formálják a világot, bármi legyen an-
nak a véleménye róla és aki Isten nevében szól, annak 
kezében van a hatalom, amit őseink a kulcsok hatalmá-
nak neveztek és amit ő mond, nem egyéni vélemény, az 
Isten döntését proklamálja ő. De honnan veszi a pró-
féta ezt? Próféta nem lehet más, csak az, aki meghallja 
az Isten szavát. Isten elmondja azt, amit üdvösségünkre 
és életünkre szükségesnek talál. Ott van a szentírásban, 
a prófétát a hit teszi. Próféta csak az lehet, kiben leg-
fájóbbá válik népének szelleme. 

Egy népet látni, amint vesztébe rohan, egy oly népet, 
kit mindennél jobban szeretünk a világon, ez a prófétai 
felelősség. Indulj a prófétai útra s kísérjen utadon a kö-
nyörülő, az irgalmas és a gyöngédlelkű Isten nagy sze-
retetének a megnyilatkozása. Négyszázéves magyar álom 
vált valóra és nemzeti hadseregünkben ő a mi fájdalma* 
szüretünk, szőlőskertünknek ő a gyümölcse. Egész más 
a magyar katona ma, mint bármikor volt. Ma minden 
katona egy hadsereg, egy zászlós tábor. A test nem pó-
tolhatja a testek százait, de egy lélek százak lelke he-
lyett imádkozhatik, akarhat és győzhet. Legyen ebben 
a magyar hadseregben a t iszta élet, az imádkozó élet, 
reszkessen benne Zrínyi fényes álma, zokogjon benne a 
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bujdosó kurucok kesergője és lüktessen benne a Petőfi 
piros vére, mely megcsordulva is örök zengésű dallá 
válik." 

A lelkekig ható beszéd után a kormányzó előtt levő 
imazsámolyra térdepelt az új püspök és a körülötte pa-
lástban és Luther-köpönyegben félköralakban álló kilenc 
püspök áldása következett. Egyenként tették fejére ke-
züket a püspökök s néhány tartalmas szóval áldást mon-
dottak. A megható szertartás után Soltész Elemér, az 
új püspök mondotta el prédikációját és imáját. A Bib-
liából Pál apostoltól vett idézettel kezdi beszédét: „ar-
ról ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta oda 
értünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi 
atyánkfiaiért". A keresztyén ember hitvallását, az igazi 
keresztyénséget fejtegeti. Jézus életét hozza például, 
Néró eleven fáklyáit, a cirkuszok mártirjait , a gálya-
rabságban is hitvalló keresztyéneket, a hazájukból kiül-
dözött hugenottákat említi fel s végeredményben arra a 
következtetésre jut, hogy elsősorban a katona, de minden 
jó magyar ember, mindenki, minden foglalkozási ágbeli 
jó keresztyén az életét áldozza fel a Hitért s a Hazáért. 
A Miatyánk elmondásával végzi hatalmas beszédét, mely 
a hallgatóságra mély benyomást tet t . 

Ezután zsoltár éneklése következett s a Himnusz el-
éneklésével ért véget az egyszerűségében impozáns és 
megkapó ünnepség. 

Körösi Henrik-alap. 
A Felvidék egyik megszállott kis községéből 

kaptuk a következő megható sorokat: 
„Abban a ritka örömben részesültünk, hogy 

a mi régi, kedvelt jó lapunk, a Néptanítók 
Lapja, egy otthon járt kartársunk útján ke-
zünkbe jutott. Könnyezve olvastuk . . . S mikor 
már mindnyájan hitet, erőt, bizodalmat merí-
tettünk belőle, egy gondolat kapott meg mind-
nyájunkat. Valamit üzenni — haza. Szemünk 
összecsillant. Magyar tanítók! Emeljétek, mun-
káljátok, szeressétek kultúrátokat — a mi kul-
túránkat, Nem tudjátok Ti, hogy mit jelent az, 
mikor nem lehet, nem szabad a magyar nem-
zeti kultúráért dolgozni! Mikor némának kell 
lenni! Mikor a szív, a lélek érzéseinek nem sza-
bad megnyilatkozni! Mikor a tehetség nem 
szolgálhatja a magyar kultúrát! De mégis! Ha 
mi nem dolgozhatunk úgy, mint szeretnénk, 
mint akarnánk; biztató szót, serkentő szavakat 
küldünk néktek. Dolgozzatok a magyar kultú-
ráért abban az irányban, amint lapunk — talán 
szabad így mondani — irányít, vezet Titeket. 
Mi elküldjük néktek támogatásunkat: 300.000 
magyar koronát a Körösi Henrik-ala,pra. Nö-
veljétek, gyarapítsátok Ti is, hogy minél több 
tanítótársunknak adassék meg a mód, hogy 
képezze önmagát, minél többet, minél értéke-
sebbet termelhessenek a magyar kultúráért. 

Amit adtok, a mi érdekünkben is adjátok, min-
ket is segítetek. . ." 

Szeretnők, ha nem volna magyar tanító, aki 
e sorokat, ezt a nemes üzenetet ne olvasná. 

Legutóbb érkezett adományok : 
61. K . . . megszállott község tanítói 300.000 K 
62. Hübner József áll. tanító, Bodajk-puszta 

írói tdi ja 40.000 „ 
Legutóbbi kimutatásunk 2,238.000 „ 

Összesen befolyt 2.578.000 K 
azaz Kettőmillióötszázhetvennyolcezer korona. 

A Néptanítók Lapjáért. 
— Adományok a Néptanítók Lapja előállítási 

költségeire: Tantestület, Vértesboglár, 40.000 K: 
Székely János iparisk. igazg., Makó, 26.000 K. 

— Kitüntetett kir. tanfelügyelő. Szeged sz. 
kir. város egyházi, katonai, közigazgatási és 
tanügyi hatóságainak impozáns részvételével 
nagy ünnepség volt Szegeden, a kir. tanfel 
ügyelői hivatalban, abból az alkalomból, hogy 
a kormányzó úr Őfőméltósága Gombkötő An-
tal szegedi kir. tanfelügyelőt buzgó munkájá-
nak és érdemeinek elismeréseül a koronás sig-
num laudissal tünette ki. Az ünnepeltet először 
Pogány Frigyes dr. államtitkár üdvözölte a 
kultuszkormány képviseletében, s mély érzés-
től áthatott ünnepi beszédében rámutatott a 
tanfelügyelői kar nagy hivatottságára. Az ün-
nepelt kir. tanfelügyelőt még nagy tettekre hi-
vatottnak és az ünneplésre méltónak tartja, 
mert teljesíti kötelességeit és munkássága kö-
vetendő például szolgálhat. 

A város hatósága nevében Gaál Endre dr. 
tanácsnok a kultúráért rajongóan lelkesedő 
szegedi szülöttet ünnepelte a kir. tanfelügyelő-
ben. Várhelyi József pápai prelátus a keresz-
tény gondolatnak az iskolákban ápolásáért üd-
vözölte és kérte, hogy ily irányú munkáját to-
vábbra is lélekben folytassa. Dr. Becker Ven-
del kir. kath. tanítóképzőintézeti igazgató 
mint ezen intézet egykorú tanáráról, most pedig 
mint az ő lelkes irányítójukról emlékezett meg 
meleg szeretettel. Kolthay Alajos polgári isko-
lai szakfelügyelő a polgári iskolák, Mucsi Jó-
zsef az állami, Lantos Béla a községi elemi is-
kolák és végül Torma Gábor a volt krassó-
szörényvármegyei 700 tanító nevében a tiszte-
let és hűséges ragaszkodás hangján üdvözölte. 

Tartalmaz: 
3 0 ° / o vegytiszta 
csukamájolajat 
csokoládéban 
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Az ünneplés zárójául Eördögh Béla kir. s. 
tanfelügyelő közvetlen beszédében kiemelte a 
nemesen érző, kartársait atyailag szerető hiva-
talfőnöknek a sokirányú, áldásos, vallásos, ha-
zafias és a magyar kultúrát emelő munkássá-
gát és az ünneplők serege által összehalmozott 
babérból Gombkötő Antal homlokára kívül a 
legfényesebb elismerésnek, belülről pedig a log-
melegebb gyermeki érzésnek koszorúját illesz-
tette fel. 

Gombkötő Antal kir. tanfelügyelő az üdvöz-
lésekre külön-külön válaszolt és válaszaiban a 
tudásnak, a vallásos érzésnek, a hazafias tett-
erőnek és törhetetlen munkásságának, de külö-
nösen szívének gazdag tárházát mutatta fel az 
ünneplők előtt, úgyhogy az ünnepről mindenki 
lelki épüléssel, a jövőbe vetett bizakodó re-
ménységgel és egy gyönyörű nap szép emlékei-
vel távozott el. 

— A pécsi népfőiskola megnyitása. A minap 
nyitották meg a pécsi népfőiskolát. A közokta-
tásügyi minisztert Pogány Frigyes dr. helyet-
tes államtitkár képviselte. A város részéről 
Nendtvich Andor polgármester jelent meg. A 
nap jelentőségét Vasváry Ferenc dr. egyetemi 
tanár méltatta, aki megkérte a helyettes állam-
titkárt, hogy Pécs város nekilendülő népműve-
lődési munkásságára hívja fel a közoktatásügyi 
miniszter figyelmét. Végül Berze Nagy János 
királyi tanfelügyelő buzdító szavakat intézett a 
hallgatósághoz. 

— Üj beosztás. Mosonyi Béla központi szolgá-
lattételre berendelt áll. polgári iskolai tanár, 
aki mint az Országos Gyorsíró Tanács titkára 
különösen a gyorsírói tevékenységgel kapcso-
latos munkakörökben működött eddig is a val-
lás és közoktatásügyi minisztériumban, most 
a művészeti ügyosztályban és a Magyar Orszá-
gos Képzőművészeti Tanácsnál kijelölt beosz-
tása mellett Apponyi Albert gróf által a Ma-
gyar Külügyi Társaság titkárává nevezte-
tett ki. 

— Dupla doktor — tanító. Dr. Horváth Jó-
zsef szegedi ref. igazgató-tanító, államtudomá-
nyi doktort f. évi november hó 14-én avatták 
a szegedi m. kir. Ferenc József-tudomány-
egyetemen jogi doktorrá. — Ö az egyetlen 
utrisque juris doktor tanító. 

— Cserny József dr. meghalt. A magyar pe-
dagógiának nagy gyásza van Cserny József dr. 
halálával. A kiváló pedagógus a keresztény 
szellemű tanítóságnak volt a vezére, amikor a 
hitvallásos iskolákat kikezdték. Megalkotta P. 
üóta Ernővel, a néhai Hanisch Jánossal, Ur-
bányi C. Józseffel, Ekamp Nándorral, Ibrányi 
Ferenccel és Nóvák Nándorral a Keresztény 
Tanítók Országos Egyesületét. Az egész tan-
ügyi közvéleményt felrázó kitűnő Keresztény 

! Tanítónak első felelős szerkesztője. A forradal-
i mak letörésével páratlan energiával és szer-

vezőképességgel a Tanítók és Tanárok Nemzeti 
Szövetsége élére állott. Cserny Józsefnek a 
magyar pedagógiában szerzett érdemeit meg-

| indítóan ecsetelte a főváros képviseletében Zi-
| lahi Kiss Jenő alpolgármester. A Tanítók és 
I Tanárok Nemzeti Szövetsége nevében Ibrányi 
: Ferenc és a budapesti hivatalos tanítótestület 
i képviseletében ölveczky Pál mondott búcsú-
{ beszédet. A temetésen a főváros egész peda-
! gógiai kara ott volt. 

— Mozi az oktatás szolgálatában. A Magyar-
Holland Kultúrgazdasági Rt. programmjához 
híven november 22-én több oktató filmet muta-
tott be a győri iskolák növendékeinek. Bemu-
tatásra kerültek a galagonyalepke, a méh, a 
gólya életét tárgyaló képek, végül tátrai gyö-
nyörű tájképek. Az érdeklődés oly nagy volt 
az iskolák növendékei között, hogy öt előadást 
kellett tartani. Tanárok és tanítók a legnagyobb 
elismeréssel szóltak a filmeknek kiváló oktató 
voltáról és jelentőségéről. A filmeket a válla-
lat Győr után egyelőre az ország nagyobb vá-
rosaiban fogja bemutatni a tanuló-ifjúságnak. 

— Jókai-Emlékkönyv. A Jókai-centennárium 
albizottságai e hó 14-én Rákosi Jenő, majd Ber-
zeviczy Albert elnöklete alatt ülést tartottak. 
Révai János bejelentette, hogy Körösi Henrik 
Jókai-Emlékkönyvet szerkesztett, amelyet az 
iskolákban és a kisebb Jókai-ünnepségek meg-
tartásánál felhasználhatnak. 

— Suppán Vilmos jubileuma. Suppán Vilmos m. 
kir. udvari tanácsos, nyugalmazott kereskedelmi akadé-
miai igazgató, e hónap 15-én töltötte be életének 70. és 
tanügyi működésének 50. évét. Klebelsberg Kunó gróf val-
lás- és közoktatásügyi miniszter ebből az alkalomból 
meleghangú üdvözlő levelet intézett a jubiláló igazgató-
hoz. Levelében érdeme szerint méltányolja azt a ki-
válóan buzgó és eredményes munkásságot, amelyet Sup-
pán Vilmos a magyar közoktatásügyi szolgálatában ki-
fejtett. A Baross Szövetség, amelynek kereskedelmi szak-
tanfolyamát a jubiláns vezeti, tiszteletére vacsorát ren-
dezett. A vacsorán a szövetség nevében Rauseh Aladár 
elnök és Kossalka János műegyetemi tanár, a volt nö-
vendékek nevében ilöstmtr József nagykereskedő üdvö-
zölték Suppán Vilmost. 

— Az anyai szeretet megható példája. Római 
jelentés szerint néhány nap előtt egy Budapest 
környékéről való szegényesen öltözött paraszt-
asszony érkezett Assisibe. Olaszul nem tudott, 
de szerencsére Assisiben tartózkodott látogató-
ban egy magyar pap, aki tolmácsul szolgál-
hatott neki. Így tudták meg, hogy a szegény 
asszony napról-napra félretéve megtakarított 
pénzecskéjét, kereste fel Assisit, ahol fiának 
holttestét akarta megkeresni. A fia ugyanis 

! hadifogságba került és a spagnolai Suhasio-
! hegyen dolgozva, érte utói a halál. A hatóságok 
I segítségével sikerült is a holttestet megtalálnia 
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ás most a fiú holtteste olasz tüzérkatonák dísz-
kiséretében útban van Magyarország felé. A 
parasztasszonyt Assisi legjobb szállodájában 
látták vendégül és a lakosság szívélyes figyel-
mességet tanúsított iránta. 

— Kiskorúaknak nem adnak dohányt a 
trafikokban. A pénzügyminiszterhez újabban 
tömeges panasz érkezett a fiatalkorúak ellen, 
akik az utóbbi időben mértéktelenül dohá-
nyoznak. A miniszter most rendeletet adott 
ki, amelyben gátat vet a fiatalkorúak immár 
szenvedéllyé vált dohányzásának. A miniszter 
rendeletben utasítja a trafikosokat, hogy ezen-
túl a legnagyobb figyelemmel szolgálják ki 
vevőjüket és gyermekeknek ne adjanak do-
hányneműeket, bármilyen ürüggyel akarnak is 
vásárolni. A miniszter rendelete következté-
ben ezentúl csak tizenhat éven felülieket fog-
nak kiszolgálni. 

— Murgács Kálmán dalköltő folyó hó 3-án 
tartotta a Zeneművészeti Főiskola nagytermé-
ben szerzői magyar nótaestéjét. A népszerű 
művésznek zajos sikere volt. A hangversenyen 
közreműködtek B. Molnár Mária és Bagdy Ist-
ván, akik szép, hazafiasságtól izzó verseikkel 
keltettek nagy hatást. 

— Halálozás. Kohn Mór pécsi izr. iskolaigaz-
gató 59 éves korában meghalt. A megboldogult 
a kötelességtudó, lelkes, művelt tanítónak 
mintaképe volt, aki egy emberöltőn át odaadás-
sal szolgálta a magyar iskolaügyet. Hátra-
maradt családja, volt tanítványainak ezrei, a 
pécsi hitközség és annak tantestülete, tisztelői-
nek és barátainak nagy sokasága gyászolja az 
elhunytat. — A pápai róm. kath. tantestület 
szomorú szívvel jelenti, hogy szeretett kartár-
suk, Zsilavy Sándor tanító, munkás életé-
nek 43. és áldásos tanítói működésének 25. évé-
ben folyó évi december hó 2-án elhúnyt. — 
Tassy István nyugalmazott kartársunk, ki Kis-
telek községben 32 éven át teljesített szolgála-
tot, folyó hó 4-én elhúnyt, temetése a község 
és tanítványai osztatlan részvéte mellett folyó 
hó 6-án történt. A tanítótestület nevében Fun-
gáts Béla igazgató-tanító, úgyis mint volt ta-
nítványa, búcsúzott az elhunyt kartárstól. — 
Paulik Imre áll. el. isk. igazgatótanító folyó 
évi dec. hó 11-én, életének 72. évében Mező-
hegyesen hirtelen elhunyt. A megdicsőült 
52 éven által becsülettel szolgálta a népnevelés-
ügyét, megszerezve fölöttes hatósága és kar-
társai becsülését és szeretetét. Temetése nagy 
részvét mellett folyt le. Ott voltak a mező-
hegyesi áll. ménesbirtok gazdasági tisztviselői, 
a mezőhegyesi tantestület tagjai teljes szám-
ban és sok vidéki kartársa. A ravatalnál Szabó 
Kálmán főintéző, isk. ez. elnök mondott meg-
ható beszédet, a temetőben a sírnál Földes 
Ferenc kir. 6. tanfelügyelő az elhunyt tanító-
társai és a Kir. tanfelügyelőség nevében vett 
érzékeny búcsút az elhunyt kartárstól. Benne 
•gy a kötelességteljesítésben fáradhatatlan, a 
hazája, családja, hivatása ás növendékeiért 
dobogó szívét siratunk. Emlékét kegyelettel 
•rizzük. 

Egyesületi élet. 
A Budai Tanító-Egyesület november hó 15-én 

tartotta meg őszi közgyűlését Burits János el-
nöklésével. A közgyűlés keretében Űrhegyi 
Alajos tanfelügyelőségi felügyelő „A nevelő 

í hatás biztosítása a tanításbanf címen tartott 
előadást. Az előadás tartalma pedig a követ-
kező volt: 

1. Az elemi iskolában elválaszthatatlan a ta-i 
i nítástól a nevelés. Ez nem új megállapítás. De 
; a mai vásári zsivaj os, önző és kíméletlen tár-
j sadalmi életben, ha kell, az oktatás rovására is, 
j hathatósabban kell elmélyíteni a nevelést. A 
j ma élő i f jú generáció kisiklott a tanító és ta-
' nár nevelően oktató keze alól. A háború, az 

ezt követő forradalmak megfertőzték a mai 
ifjúságot. 

2. A nevelésnek különösképen kedvező tan-
tárgyak, mint pl. a beszéd- és értelemgyakor-
latok, vagy a történelem amúgy sem múlhat-
nak el nevelői érték kiaknázása nélkül. 

3. Nincsenek ú. n. „száraz tantárgyak", csak 
száraz tanító van. Egyetlen óra se múljék el 
anélkül, hogy ne szólnánk a gyermek érzelmé-
hez. A nyelvtanórában szereplő példamondat, 

! vagy a számolási órán felvetődő példák majd-
nem mindenike felkínálja a nevelői munkát. 
Pl. ha a számtanórán a nyereség és a veszte-
ség számításánál arra jövünk rá, hogy a ke-
reskedő szemérmetlenül nagy hasznot húzott, 
akkor időzzünk egy-két percet a tisztességes 
haszon fogalmának megvilágításánál. 

4. Nevelő hatása minden tantárgynak van, ha 
megtaláljuk azt az alkalmas pillanatot, mikor 
a gyermek érzelméhez férkőzhetünk. 

4. Az éneknek nagy a nevelő ereje, belevonva 
a közismereti tantárgyakba. Az éneknek min-
den órában fel kell hangoznia, ha a gyermek 
és a tanító lelke megkívánja azt. Pl. a történe-
lem- vagy olvasási órán a kurucok diadalát 
látjuk. „Álljatok fel kis kurucok és énekeljük 
el a Csínom Palkót!" 

Földrajz-, olvasási vagy beszéd- és értelem-
gyakorlati órákba, sőt még a nyelvtani órákba 
is beleilleszthető a dal a tanító ügyes alátá-
masztásával. 

Hogy mikor énekeltessünk, azt pontosan mea 
nem mondhatjuk, de igyekezzünk olyan han-
gulatot kelteni, hogy a dal belekívánkozzék a 
tanításba. 

5. Miként szolgáljuk a nevelés két legma-
gasztosabb ágazatát: a vallásos és hazafias ár-

! aá« nevelését? 
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a) A vallásos nevelés látszólag a hitoktatók 
privilégiuma. Behatóbb vizsgálat mellett azon-
ban rájövünk, hogy a tanító az ő minden irá-
nyú oktatásában sokkal inkább szolgálhatja a 
vallásos nevelést, mint a hitoktató. A tantár-
gyak mindenike alkalmas arra, hogy felemel-
kedjünk az Istenhez, aki végoka mindennek. 

Kétségtelen, hogy a természetrajztanítás a 
legerősebb támasz a vallásosság megerősítésé-
hez. Biológiai alapon tanítunk. Mindent vizs-
gálunk és mindent kutatunk a miért?-ig. Cso-
dálkozzék a gyermek a növények színpompá-
ján, a pillangók szines és abszolút szimmetri-
kus szárnyán, a hangyák államéletén, a hó-
virág hagymájában összesűrűsített táplálékon 
stb. Csudáitassunk vele mindent a természet-
nek országából és akkor megérzi Istent; hiszen 
a természetország az Istennek országa'. 

b) A hazafiasságra nevelés egyenlő értékű a 
vallásosságra neveléssel. A hazafias érzés ki-
termeléséhez érzések felébresztésével és kimon-
dott tanítással érünk el eredményt. Az előbbi 
a tudattalan, az utóbbi a tudatos hazafiasságra 
nevelés. Az előbbiben az érzelmekhez, érzések-
hez szólunk, az utóbbiban az észhez. 

A népiskola főként az érzelmi hazafiasság 
megsokszorosítását vallja céljául. Nem fontos, 
hogy értsem, de elmulaszthatatlan, hogy érez-
zem a hazámhoz való tartozandóságomat. Fel-
nőtt és képzett ember is többet érez a hazához 
való fűződöttségéből, mint amennyit aljból 
megmagyarázni tud. 

A hazafias érzés meggyökereztetését felet-
tébb szolgálja a nemzeti lobogó megismerése 
és annak ünnepélyes, alkalomszerű szemlélése, 
ami a megcsodálásig, a magasztosságig fokoz-
ható. A lobogó ne váljék megszokottá; annak 
megjelenése mindig a nagyszerűség pillanatá-
val kell hogy együttjárjon. Jutalom legyen, 
hogy megláthassuk a lobogót és még nagyobb 
jutalom, hogy ki fogja azt vinni. 

A közös mult, a közös emlékek eggyé for-
rasztották Szent István birodalmát. Ez a tudat 
jelen helyzetünkben egy új érzelmi ágazat ne-
velését is kikényszeríti a magyar népiskolák 
magyar tanítóiból. Elszánást és fájdalmat fel-
ébreszteni a gyermekben; megtermékenyíteni 
úgy a kedélyét, hogy a tanító egyénesítő be-
széde — t. i.: én láttam a pozsonyi várat, én is 
megcsodáltam a V á g völgyét, én is sírtam Arad 
terén stb. — valami sajátos varázslattal jele-
nítse meg a gyermek előtt ezen helyeket és a 
hozzájuk fűződő történelmi emlékeket és így 
nemzetünknek új, szent eszméje mellé belátha-

tatlan tömegeket neveljen fel. Ez is érzelmi 
alapon épülő munka Értelmi úton is erősíthet-
jük ezt, sőt kell is. Pl. Mennyi vasunk van 
most és mennyink volt? Mennyi sót termelünk 
ki most és mennyit a közelmúltban? stb. 

Űrhegyi előadása nagy hatással volt s tanul-
ságos, ritka élvezetet nyújtott. 

Ürhegyi A. előadása után Móra László ismer-
tette a Gárdonyi Géza Irodalmi Társaságot. 

(Szabó K.) 

Meghívó. A Budapest-környéki polgári isko-
lai igazgatók X X X I . értekezletüket f. évi de-
cember 29-én (hétfőn) d. u. fél négy órakor 
Budapesten, a Tisza Kálmán-téri polgári leány-
iskolában tartják meg. Tárgy: 1. Elnöki meg-
nyitó. 2. Elnöki bejelentések. 3. Az igazgatói 
értekezletek eddigi működésének ismertetése. 
Előadó: Rácz Imre. 4. Az intézeti rovatos fő-
napló. Előadó: Rákossy Zoltán. Az előadáshoz 
Skultéthy Kálmán min. számvevőségi főtaná-
csos külön szíves magyarázattal szolgál. Az ér-
tekezletre tisztelettel meghívom az ország vala-
mennyi polgári iskolájának igazgatóit. Üjpest, 
1924 dec. 1. Deák Gyula ügyvezető elnök. 

A Győrvidéki Tanítóegyesület f. évi november 
27-én tartotta fönnállásának 50 évi jubileumát. 
A bencések templomában kezdődött reggel 
kilenc órakor az ünnepség. Mise után a vár-
megyeház nagytermébe gyülekeztek a meg-
hívott vendégek, az érdeklődők s az egyesület 
tagjai: a tanítóság. Ott voltak: Fetser Aníal 
megyéspüspök, dr. Darányi Kálmán főispán, 
dr. Kuncz Jenő alispán, Farkas Mátyás pol-
gármester, Sándor Lajos kir. tanfelügyelő, Né-
meth Miklós ny. alispán, Rákos István kir. tan., 
az Eötvös-alap és a tanítóegyesületek orsz. szö-
vetségének elnöke, Öveges Kálmán, a győr-
egyházmegyei rk. tanítóegyesület s a kat. tan. 
egy. országos szövetségének elnöke. A győri 
középfokú iskolák, képzők igazgatói és kép-
viselői, a vármegye és város tanítósága, Győr 
város társadalmának érdeklődői. A kath. tanító-
képző énekkara a Hiszek egy Istenben című 
imával kezdte a díszközgyűlést, utána Pohárnik 
Jenő szavalta el erre az alkalomra írt prológját. 
Horváth Antal elnök megnyitót és üdvözlést 
mondott. Dr. Teli Anasztáz ünnepi beszédet 
mondott, mely egyszerűségével, világosságával, 
mély erkölcsi értékeivel mindenkit lelkesedésre, 
elismerésre ragadott. Ezután dr. Klebelsberg 
Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi minisztert 
üdvözölték, az 50 éves egylet, az 50 éves minisz-
tert. Az énekkar hazafias dalt zengett. Bayné 
T. Erzsi elmondotta az egyesület történetét. 
Megemlékezett névszerint mindazokról, akik 
munkájukkal fölvirágoztatták. Az elnök indít-
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ványára fölállással adóztak a háborúban el-
hányt tagtársak emlékezetének. Benedek Vince 
terjesztette elő azt az indítványt, amelynek ér-
telmében egyhangúlag örökös tiszteletbeli ta-
gokká választották meg: dr. Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminisztert, Fetser Antal megyés-
püspököt, dr. Bárdos Rémig pannonhalmi fő-
apátot, dr. Darányi Kálmán főispánt, dr. Kuncz 
Jenő alispánt, Farkas Mátyás polgármestert, 
dr. Zalka László egyházmegyei főtanfelügyelőt 
és Sándor Lajos kir. tanfelügyelőt. Fetser An-
tal megyéspüspök mondott köszönetet a meg-
választottak nevében a megtisztelésért s igéri, 
hogy továbbra is nagy gondja lesz az egyesü-
letre. Dr. Darányi Kálmán főispán erőteljes, 
férfias beszédét tapssal fogadták. Sándor Lajos 
kir. tanfelügyelő üdvözölte ezután az egyesü-
letet. Majd Rákos István kir. tanácsos, az Eöt-
vös-alap s a Magyar Tanítóegyesületek Orsz. 
Szövetsége nevében szólott. Beszélt a pap és 
tanító együttes munkájáról. A tanító papja az 
ő iskolájának, a pap templomában tanítója a 
népnek. Öveges Kálmán a győregyházmegyei 
rk. tan. egylet és a kat. tan. egyl. orsz. szövet-
sége nevében szól; szeretettel üdvözli azt az ' 
egyesületet, amelynek közel 50 éve tagja, amely-
ben dolgozni tanult. Benedek Vince Gárdonyi 
Géza lakóházának emléktáblával való megjelö-
lésére terjeszt be indítványt. Elnök zárószava 
után a Himnuszt énekelte a kath. tanítóképző 
énekkara. Ezzel véget ért a szép ünnep. 

A Fejérmegyei Tanítóegyesület Székesfehér-
vári és Móri Egyesített Járásköre f. hó 3-án 
délelőtt 9 órakor a vármegyeház nagytermé-
ben Kniess Ferenc, székesfehérvári közs. el. isk. 
igazgató-tanító elnöklete mellett közgyűlést tar-
tott. Elnök megnyitó beszédében az Eötvös-alap 
és a Ferenc József Tanítók Háza 25 éves áldásos 
működéséről szólott. A nagy figyelemmel hall-
gatott megnyitó beszéd után a közel napokban 
hirtelen elhúnyt Boldizsár László, fejérmegyei 
kir. tanfelügyelőséghez beosztott népművelési 
titkár emlékét örökítették meg jegyzőkönyvileg. 
A tárgysorozat 2. pontja következett ezután. 
Magyarország rajzoltatása a IV. osztályban. 
(Mintatanítás.) Előadó: Szabó Szeréna, székes-
fehérvári közs. el. isk. tanítónő. Nevezettnek 
tanítványai nagy ügyességgel ós kiváló tudással 
rajzolták fel a nagy táblára Magyarország 
hegy- és vízrajzát, a különböző nevezetesebb 
bányahelyeket, történelmi helyeket és a vasúti 
hálózatot. Klincsek Auróra székesfehérvári r. 
kath. női hitoktató „a tanító vallás- és erkölcsi 
feladata az iskolában" című dolgozatát olvasta 
fel. Gondosan kimutatta, hogy igazi boldog-
ságig csak vallásos és erényes ember juthat 
el. „A tanító társadalmi helyzete" címen B. 
Varga Jenő sárkeresztesi ref. tanító értekezett. 
Ügyesen emelte ki a tanító munkásságának fon-

tosságát. Helyet kér a tanítónak a társadalom-
ban. Megbecsülést, magasabb képzést és jobb 
javadalmazást kíván a társadalomtól, hogy a 
tanító még teljesebb lélekkel, még nagyobb tu-
dással indulhasson a nemzetmentő útra. Végül 
tisztújítás v o l t Elnökké újból Kniess Ferenc 
székesfehérvári igazgató-tanítót, jegyzőkké: 
Pintér Anna és Wéber Mária székesfehérvári 
közs. isk. tanítónőket választották. 

Tanítógyűlés Zircen. A Veszprémvármegyei 
Általános Tanítóegyesület Zirc járási köre no-
vember 27-én tartotta őszi közgyűlését A gyű-
lésen szép számmal jelent meg a járás tanító-
sága, de megjelent a járás első tisztviselője, 
Huszár Károly főszolgabíró és a cisztercita 
rend számos tagja. is. Az elnöki megnyitó után 
Markovich Bálint dr. cisztercita főesperes gon-
dolatokban gazdag és költői szépségű előadást 
tartott a szeretetről, mint nevelő eszközről. 
Szokolszky Dezső kir. tanfelügyelő a hazafias 
és keresztény nevelésre buzdított, mert csak az 
ilyen nevelés mellett érhetjük el a magyar 
feltámadást. Gerl Mihály lókúti tanító a nép-
oktatás és tanítóképzés reformjáról értekezett 
és annak szükségét érdekes megvilágításban 

j hangoztatta. Csorba Ödön országos szövetségi 
titkár a tanítószövetség céljait és törekvé-
seit ismertette és az építendő szövetségházról 
nyújtott nagy érdeklődés mellett felvilágosí-
tást. Hábrik István népművelési titkár az is-
kolánkívüli népművelés szociál- és gazdaság-
politikai vonatkozásairól tartott értékes elő-
adást. Dr. Szigeti László, a zirci ipartestület 
ügyésze az iparostanonc-oktatás szükségessé-
gére hívta fel a tanítóság figyelmét Az érté-
kes gyűlés rendezése és levezetése Kerschbau-
mayer Henrik köri elnök fáradhatlan tevé-
kenységét dicséri. 

Irodalom. 
Báró Orczy Andor: Korszellem és 

szabadság.* 
Báró Orczy Andor ebben a munkájában egy ú jabb su-

garat vet a szocialisták gondolatvilágába. Finom analí-
zissel kifejti, hogy az egyéni szabadságot (amellyel sen-
kinek semminemű kár t nem okozunk), mind a felebará-
tunk, mind az állam elismeri ugyan, de egyik sem sze-
reti. Szerettem volna, ha a szerző nemcsak e tény meg-
állapítására szorí tkozott volna, hanem e lelki megnyil-
vánulás okát is k ikuta t ta volna. Éles különbséget tesz 
a gondolat szabadsága és a gondolat nyilvánításának 

* Budapest, Magyar Tudományos Társulatok Saj túvál-
lalata E.-T. 1924. 121 lap. 
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szabadsága között; ez utóbbira nagy szükség van, hogy 
általa tájékozódjék az állam polgárainak véleménye fe-
lől. Nagyon jól lá t ja a szerző, hogy a szocialisták csak 
a mostani államszervezetben kívánják a szabadságot. A 
szocialisták állama nem tűri sem a szövetkezeteket, sem 
a vallást, mert ezek esetleg államot jelentenek az ál-
lamban. „A szocializmus állandó szövetségese a materia-
lizmus . . . , amelyben az etika örökké való törvényei tisz-
teletének helyébe bizonyos kalmárszellem lép." 

Pedagógiai szempontból fontosnak tartom az írónak 
következő megállapítását: „Erkölcsi megújhodás és kul-
turális haladás szenvedés nélkül sohasem volt, nem is 
lesz." Ez arra figyelmezteti a nevelőt, hogy bizonyos 
szenvedésekre kell a jövő generációt képesíteni. Arra pe-
dig csak úgy készíthetjük elő a jövő embereit, ha nem 
hárítunk el minden nehézséget útjukból. Aki az akadá-
lyokkal való küzdést nem tanulta meg, az élet ár jában 
igen könnyen elcsügged. 

Aki az olvasnitudást csak arra használja fel, hogy 
destruáljon, annak részére ez a tudás rombolást jelent. 
Az analfabetizmusnak nagy szerepe van a nemzet kul-
túrfokának megítélésében. Határozott etikai erővel ren-
delkező analfabéta magasabb kulturális színvonalon van, 
nagyobb kultúraértéket képvisel, mint az erkölcsileg in-
gatag talajon mozgó írni-olvasni tudó egyén. 

Nem tehetem magamévá a szerzőnek azt a megállapí-
tását , hogy a szociológiák „végeredményben együtt érez-
nek a szocialista állameszmény híveivel." Ha a szociolo-
giát tanulmányozzuk, akkor annak keretében több irányt 
ismerünk meg, amelyek azonban általában nem vállal-
nak közösséget a Marxra támaszkodó szocialista elmé-
letekkel. Nézetem szerint a szerző által nagyon helye-
sen hangsúlyozott hit követeli az emberek együttélésé-
nek tanulmányozását. A munka konstruktív törekvései 
közé nem illik bele az a megállapítás, amely a munka 
méltóságát fogalomhamisításnak tüntet i fel. Ügy ér-
zem, Magyarország újjáépítésének legfontosabb előfelté-
tele a becsületes dolgozás, azaz olyan dolgozás, amely 
lelki szükségletből feszíti meg minden erejét nemzetünk 
jobb sorsa érdekében. 

Szerettem volna, ha a szerző ezt a nagy problémát a 
krisztusi szociális gondolat oldaláról is megvilágította 
volna. Aki még most is szigorú elvi alapon állónak 
t a r t j a a szocializmust, azt a szerző munkája meggyőz-
heti ez elméleteknek belső ellentmondásairól. Utánzásra 
méltó példát mu ta t a szerző a tudományos célokat szol-
gáló könyvtárak támogatása tekintetében, amennyiben e 
könyv eladásából származó jövedelem a budapesti tudo-
mányegyetem filozófiai könyvtárát illeti meg. 

Dr. Frank Antal. 

Csonka Magyarország — nem ország, 
Egész Magyarország — mennyország. 

Tanítók tanácsadója. 
összeállítható játékszerek. 

Kéziigyeeítő foglalkoztatás. 
Ábrákat lásd az 56—57. oldalon. 

I. sz. minta. 
Törpe talyigával. 

Részei és készítési módja: 
Az a, a-val jelzett ábrák a törpe alakjának 

két féloldalát képezik. Ezeket a részeket olló-
val gondosan kivágjuk, az egyiket kemény 
papírra ragasztva, a kemény papírt is utána 
vágjuk s aztán a két féloldalt úgy ragasztjuk 
össze, hogy a kemény papír a két oldal közé 
kerüljön. A törpe karjai azonban szabadon ha-
gyandók (nem szabad összeragasztani). 

A b-vel jelzett rész a talyiga ládikója. Ke-
mény papírra ragasztva körülvágjuk (a vona-
lazott és az oldalak egymáshoz való ragasz-
tására szükséges széleket nem szabad levágni). 
Kivágás után az egyes oldalakat az érintkezési 
vonalon megtörjük, doboz módra összehajtjuk 
s az e célra szolgáló szélek ragasztószerrel való 
bekenése után összeragasztjuk. 

A c, c-részeket elől a talyiga két oldalához 
erősítjük, ezek a rudak. (Természetesen ezeket 
is kemény papírra ragasztjuk.) d, d a talyiga 
két kereke. 

A ládikó alsó részébe gyufaszálnál vastagabb 
pálcikát szúrunk olyanformán, hogy ez a pál-
cika a két kerék közepén menjen át. Ez a 
tengely. Hogy a kerekek ki ne essenek, a pál-
cika végére négyszögű kemény papírdarabkát 
teszünk, amelyet a pálcika végébe szúrt gom-
bostűvel vagy kis szeggel erősítünk oda. Most 
még a törpét a két rúd közé téve, kezeit a 
két rúd külső oldalához ragasztjuk és kész a 
talyiga. (Lásd I. sz. képet.) Azaz hogy még 
valami hiányzik: a dió. No, de a ki ügyes lesz 
s megcsinálja a talyigát, annak a Jézuska majd 
telerakja aranydióval. 

II. sz. minta. 
Vágtató huszárok. 

Itt kevés a magyarázni való. Kivágás, kemény 
papírra ragasztás — úgy mint a törpénél. Az 
1, 2 félalak alkotja az egyik, a 3, 4 félalak 
pedig a másik lovast. 5 és 6 a két hintarész. 

Az összeállítás egyszerű. 
A ló lábait a hinta külső oldalához (körül-

belül bokáfe) ragasztjuk s a két hintarészt 
négy darabka gyufaszál hosszúságú pálciká-
val átszúrva egymáshoz erősítjük. (Lásd II. sz. 
képet.) Ha mozgásba hozzuk, a huszárok ver-
senyt futnak, de mindig helyben maradnak. 

Rónai Antal. 

Szülői Értekezletek című művemet 20.000 K 
előleges beküldése ellenében portómentesen 
küldöm a megrendelőknek. Sopron, 1924 dec. 
10. Fogl János, álL polgári iskolai igazgató. 
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K. B. 1. Nyugdíjügyére vonatkozólag olvassa el a 
tanítói nyugdíjról lapunkban folytatólagosan közlés a la t t 
álló cikksorozatot. 2. Kétszeresen csak a harcvonalban, 
vagy fogságban tö l tö t t idejének beszámítását kérheti. — 
Soltra János, Jákó. Helyesen van megállapítva a családi 
pótlék, bele van 6zámítva az államsegélybe. — Osztor-
majer Ervin, Gyulaj. Szíveskedjék elmaradt élelmezés ille-
tékét kérvényben a pénzügyminiszter úrtól kérni. Hivat-
kozzon az 5941/924. P. M. sz. rendeletre. — Schmidt Sán-
dor, Beremend. Í r j a meg, hogy ügye milyen szám a la t t 
s mikor küldetett fel a minisztériumba. — Becher István 
kt. Vörös. Balaton, nem tudjuk milyen „estéli iskolá"-ra 
gondol. A törvény által kötelező ismétlő iskolára vagy 
magántanfolyamra? S milyen korúak volnának az 
„estéli iskola" tanulói? — Tóth Irma, Veszprém. Tessék 
átnézni „A nem állami tanszemélyzet orsz. nyugdíjinté-
zetét szabályzó kormányrendele.t"-nek VII. fejezetét. 
(Népt. Lapja 41—42. sz.) — özv. Emberné, C lány telek. 
Megsürgettük. 

Hivatalos rész. 
RENDELETEK. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 104.191—1924. számű rendelete a nyaraló-
helyek közelében lakó gyermekeknek az üdülő 

közönséggel való érintkezése tárgyában. 

Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és a tanfel-
ügyelői kirendeltség vezetőjének. 

A világháború és az azt követő forradalmak 
szomorú eredményeként idegen kézre jutottak 
bőséges jövedelmet biztosító fürdőhelyeink is. 
Ezeknek elvesztése egyebek közt érzékenyen 
érint bennünket azért is, mert a magyar közön-
ség tömegesen kezdi a külföldi fürdőket láto-
gatni s ennek révén a legsúlyosabb gazdasági 
válság idején milliárdok szivárognak át a kül-
földre. Ezt az átszivárgást megakadályozni 
vagy legalább a lehetőségig mérsékelni első-
rendű nemzeti érdek. Szűk határok közé szorí-
tott hazánkban a fürdőhelyek száma csekély, 
azok látogatottsága csak bizonyos határig fo-
kozható. Vannak azonban bőséggel olyan köz-
ségeink, amelyek nyaralótelepek létesítésére 
kiválóan alkalmasak. Ha ezeken az üdülésre 
vágyó közönségnek megfelelő kényelmet tu-
dunk biztosítani s ha elhárítjuk azokat a za-
varó körülményeket, amelyek a közönséget 
ezeknek a helyeknek a fölkeresésétől vissza-
tartják, joggal számíthatunk arra, hogy a. ma-
gyar közönség ezeken a nyaralótelepeken 
helyezkedik el s nem fogja pénzét a drága kül-
földi fürdőkben elkölteni. 

A népjóléti és munkaügyi miniszter úr gon-
doskodni kíván arról, hogy a nyaralóhelyeken 
a megfelelő kényelem feltalálható legyen, múl-
hatatlanul szükséges azonban azoknak a zavaró 
körülményeknek a megszüntetése is, amelyek 
ezen helyek felkarolását akadályozzák. 

Ilyen zavaró körülmény a lakosságnak és 
különösen a gyermekeknek pajkos és sokszor 
rosszindulatú viselkedése, mely a pihenést re-
mélő nyaraló közönség nyugalmát sokszor a 
legnagyobb mértékben zavarja. Ugyancsak saj-
nosan nélkülözi nyaraló közönségünk azt a 
figyelmes szolgálatkészséget, amelyet külföldi 
nyaralóhelyeken az ily irányban kellően ki-
tanított gyermekek részéről mindenkor tapasz-
talhat. 

Ennek elhárítása céljából felhívom Címet, 
utasítsa a vezetése alatt álló tankerület tanító-
ságát, hogy a falusi iskolákban s különösen a 
nyaralóktól és kirándulóktól látogatott helye-
ken a tavasz beállta előtt a gyermekeket meg-
felelően oktassa ki a következőkre: 

1. Minden gyermeknek tudnia kell a községi 
jegyző és az orvos nevét, a községi elöljáróság, 
az orvos és a gyógyszerész lakását, végül a 
posta- és távirdahivatal elhelyezését. 

2. Kívánatos volna, hogy minden gyermek 
tudja, hogy melyik boltban kapni képesleve-

r lezőlapot, levéljegyet, okmánybélyeget, hol 
kapni benzint, ki foglalkozik a községben autó-
javítással, ha a községen átrobogó autónak 
segítségre szüksége van. 

3. Kívánatos volna, hogy a gyermek már az 
iskolában megtanulja, hogy a nyaralók pénzt 
hoznak a községbe, amelyből sok ember megél 
és azért a nyaralóknak kérdéseire tisztessége-
sen válaszolni kötelességük. 

4. Minden gyermeknek meg kellene tanulnia 
az iskolában, hogy az utcaszéleken lévő gyü-
mölcsfákat kővel hajigálni nem szabad, mert 
ha azt a fa gazdája meg is engedi, a lehulló 
kő az arra haladókat megsebesítheti. 

5. Minden gyermeknek tudnia kellene, hogy 
az úton robogó autók előtt az út közepére 
állani és ott az autót bevárni nemcsak élet-
veszélyes, hanem tilos. Ugyancsak tilos az autó 
utasainak megdobálása is; veszélyes az autó 
hátsó részére felkapaszkodni és egyúttal any-
nyira, tilos, hogy hasonló pajkossásrokért a 
csendőrök kötelesek a tettest megfenyíteni. 

6. Minden gyermeknek saját érdekében tudnia 
kell azt, hogy ha valakit baleset ér, kötelessége 
segítséget hívni s nem csoportosulni és nézni 
a szerencsétlent (a vízbefúlt fürdőzők stb.). 
Igen sok esetben megmenthető lenne a bajba-
jutó, ha volna valaki az ácsorgók között, aki 

I azonnal segítségért fut. 
A teljes siker biztosítása céljából felhívom 

végül Címet, gondoskodjék arról, hogy a nya-
ralóhelyek felvirágoztatásának kérdése az is-
meretterjesztő népies előadások sorozataiba is 
lehetőleg minden községben felvétessék, hogy 
ennek a tél folyamán megtartandó előadásnak 
a révén a nép is tisztába jöjjön a nyaraló-

Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy Hazában, 
Hiszek egy isteni örök Igazságban, 
Hiszek Magyarország föliámadásában. 
Amen. 
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Összeállítható játékszerek. (Kézügyes í t* 
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helyek nagy közgazdasági jelentőségével s ilyen 
helyek megszervezését és felvirágoztatását 
megértéssel és jóakarattal támogassa. 

Budapest, 1924 december hó 10. 
A miniszter helyett: 

Dr. Petri Pál s. k., államtitkár. 

62.130/924.—II. ü. o. szám. 

Valamennyi népiskola, középiskola és középfokú 
iskola Igazgatóságának. 

Felmerült eset kapcsán, tudomás és miheztar-
tás végett közlöm, hogy az 5175/1896. B. M. számú 
elvi jelentőségű határozat d) pontjának helyes 
értelme az, hogy a házasság bírói felbontása 
esetén a házastársak között a gyermekek val-
lása iránt létrejött megegyezés a jövőre nézve 
hatályát veszíti, vagyis ha a felek újból házas-
ságot kötnek egymással, a korábbi megegyezés 
hatálya az új házasságból származó gyermekek 
vallására nem terjed ki. A múltra nézve, vagyis 
a felbontott házasságból született gyermekekre 
nézve azonban a megegyezés nem veszíti hatá-
lyát a házasság felbontása folytán s a szóban-
levő elvi jelentőségű határozatnak nem is lehet 
ily értelmet tulajdonítani, aminthogy ez nyil-
vánvaló ellenmondásban is volna az 1894. évi 
X X X I I . t.-c. rendelkezéseivel. 

Budapest, 1924 december hó 5-én. 
A miniszter helyett: 

Pogány s. k., 
h. államtitkár. 

KÖZLEMÉNYEK. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter: 

Őszinte elismerését és köszönetét nyilvání-
totta: Zalaegerszeg r. t. város közönségének, 
mely a zalaegerszegi állami elemi népiskolák 

i szegény tanulói részére 19,227.371 korona értékű 
! tankönyvet és tanszert adományozott, 
i Köszönetét és elismerését fejezte ki: Dobay 

Ferenc gyulai könyvkereskedő és könyv-
nyomdatulajdonosnak a gyulai múzeummal 
szemben tanúsított áldozatkészségéért, jelesül 
több mint 1000 könyvnek díjtalan bekötteté-
6éért s a múzeum szakkönyvtára számára 
ajándékozott könyvtárszekrényért. — Hart-
mann Izidor késmárki kereskedő úrnak, aki a 
monoki róm. kath., református és izr. elemi 
iskolák szegénysorsú és jómagaviseletű tanulói 
részére egymillió koronát adományozott. Dr. 
Molnár Szulpic bencés főgimnáziumi 
igazgatónak Győrre történt áthelyezése alkal-
mából Esztergomban az ottani múzeum érde-
kében kifejtett buzgó működéseért; — Mándy 
Tibor nagybirtokosnak, aki a Kántorjánosi 
községhez tartozó Flóra- és Boglya-tanyákon 
fennálló állami elemi népiskolák tankötelesei 
részére 3,000.000 K értékű tankönyvet ós tanszert 

i adományozott; — Magyaróvár r. t. város taná-
csának a magyaróvári állami elemi népiskola 
tápintézete céljaira tett 8,500.000 K adományáért 
őszinte köszönetét és elismerését fejezte ki. 

Elismerését nyilvánította: az Egri Műkedve-
lők Körének azért a példaszerű áldozatkészsé-
géért, amellyel a folyó évi augusztus hó 15-én 
és 16-án rendezett műkedvelői előadás tiszta 
jövedelméből Heves vármegye iskolánkívüli 
népművelési bizottságának a népművelési cé-
lok támogatására 7,381.000 koronát adományo-
zott. 

Felelős szerkesztő: Körösi Henrik. 
Segédszerkesztők: 

i Moravitz Lajos és Berwaldszky Kálmán. 

P Á L Y Á 
E rovat alatt közöltekért a sze 

A zalkodi (Szabolcs m.) róm. kath. iskolaszék 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalma négyszobás lakás melléképületekkel, kert. 
szántó, rét, füzes összesen 29 kat. hold, állam-
segély, párbér. Kötelességei díjlevél szerint. 
Választás december 27-én d. u. 2 órakor. Kom-
mün alatti magatartás igazolandó. Szabály-
szerűen felszerelt kérvények dec. 26-ig plébánia 
címére küldendők, u. p. Kenézlő. 

A faddi r. kath. iskolaszék a II. sorszámú ta-
nítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom: 
háromszobás lakás mellékhelyiségekkel. 481 
• - ö l kerttel, törvényes fizetés 50% államsegély-

Z A T O K 
kesztőség nem vállal felelősséget. 

lyel. Ha ezen állás helybelivel töltetik be, úgy 
annak állására lesz a pályázat, javadalom pedig: 
törvényes fizetés, 50% államsegély, törvénysze-
rinti lakbér. Kötelességek a kijelölt osztályok és 
ismétlősök tanítása, kántorságban segédkezés. 
Pályázati határidő ezen hirdetmény megjelené-
sétől 10 nap. Az állás január 1-én elfoglalandó. 
Iskolaszéki elnök. Fadd, Tolna megye. 

Tuzséri katholikus népiskola férfitanítói állá-
sára tíz napi lejárattal pályázatot hirdetek. 
Államsegélyes fizetése törvényes. Kérvények 
Halászy Caesar dr. plébánoshoz, Fényeslitke, 

' Szabolcs megye, küldendők. 
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Acsa evang. egyházának II. kántortanítói ál- í 
lása betöltendő. Fizetés: 1000 K, 8 q rozs, 16 q 
búzának ára. egyelőre egyszobás lakás, 20% 
állami kiegészítés (most havonta 442.000 K). Tót 
nyelv ismerte kívánatos. 

A tardosi (Komárom m.) r. kath. tanítói ál-
lásra dec. 25-i határidővel pályázat hirdet-
tetik. Csak férfitanítók pályázhatnak. Orgonálás 
előny. Fizetés törvényes. Lakbért és kertillet-
ményt kap. Válaszbélyeg. Iskolaszék. 

A sólyi (Veszprém m.) ref. egyház ideiglenes 
előkönyörgő kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. K ö z ö s s é g : az egyházi, világi törvé-
nyek, rendeletek, szabályzatok és helyi gyakor-
lat által megszabott mindennemű praeoráns 
kántortanítói teendők. Évi fizetés: 1750 kg rozs, 
21 űrméter tűzifa a szükséglet szerint beszál-
l ítva es felaprózva, 5 kat. hold, 1392 D-öl szántó 
és rét bérhaszna, melyet az egyház szolgáltat, 
temetési stóla a szabályzat szerint. E fizetésből 
természetesen csak a szolgálati idő tartamára 
eső rész fizettetik ki. Ha azonban a szolgálat 
tanév végéig tart és vizsgát ad. akkor a két-
havi szünidei illetményre is igényt tarthat. Ok-
leveles pályázók híján nem oklevelesek is el-
fogadtatnak, — de a katedrai és kántori teen-
dőkre képesség elmaradhatatlan. Az állam-
segély esetleges kiutalása alkalmával az ideig-
lenes alkalmaztatás azonnal megszűnik és sza-
báyszerű új tanítóválasztási eljárás tétetik 
folyamatba. Az állás azonnal elfoglalandó. Pá-
lyázatok, oklevél, keresztlevél stb. Szűcs József 
esperes úrhoz Alsóőrsre (Zala m.) december 
31-ig. Kérvények visszaküldésére válaszbélyeg 
csatolandó. 

A holládi rom. kath. osztálytanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Javadalom: törvényes fizetés 
államsegéllyel. Pályázati határidő megjelenés-
től 10 nap. Kommün alatti magatartás igazo-
landó. Kérvények: plébániára Vörs küldendők. 
Vasútállomás Balatonszentgyörgy. 

Dombrád község pályázatot hirdet a lemondás 
folytán megüresedett Nétóla tanyai községi 
iskola első számú tanítói állására. Javadalom: 
1. Természetbeni lakás, melyből egy kis szobát a 
másod tanítónőnek, ameddig ennek új lakás 
nem épül. köteles átengedni. 2. Fenntartói hozzá-
járulás. 3. Államsegély. B-listások, menekültek 
előnyben részesülnek. Pályázatok a, lap meg-
jelenésétől tizennégy nap. Állás megválasztás 
után azonnal elfoglalandó. Somogyi József közs. 
iskolaszéki elnök. 

A jászárokszállási izr. hitközség osztatlan 
elemi iskolájánál megüresedés folytán be-
töltendő egy férfitanítói állás, a törvényes illet-
ményekkel és lakással. Lehetőleg nőtlen, vagy 
kis családdal bíró, hitoktatásban jártasak, kel-
lően felszerelt pályázatukat — a kommunizmus 
alatti maga,tartás is igazolandó — dr. Molnár 
Rudolf iskolaszéki elnökhöz legkésőbb f. hó 22-ig 
küldjék el. B-listások előnyben részesülnek. Az 
állás 1925 január hó 1-én elfoglalandó. 

A nagyhutai r. kath. iskolaszék újonnan szer-
vezett tanítói állásra pályázatot hirdet. Határ-
idő hirdetés után 10 nap. Lakás egyelőre egy 
szoba. Fizetés törvényes. Pályázatok Fűzérrad-
vány. u. p. Pálháza. Abaúj. Plébániára 

A letenyei róm. kath. iskolaszék a megürese-
dett VI. számú tanítói állásra 1925 január 15-ig 
terjedő határidővel pályázatot hirdet. Válasz-
tás január 16. Fizetés törvényes. Csak férfi-
tanítók pályázhatnak. Kérvények iskolaszék cí-
mén, Letenye (Zala vm.), küldendők. Iskolaszék. 

A pécsi izr. hitközségi államsegélyes népis-
kolánál elhalálozás folytán egy férfitanítói ál-
lás betöltendő. Javadalmazása: államsegéllyel 
kiegészített törvényszerű fizetés és lakbér. Pá-
lyázhatnak oly férfitanítók, akik vallásoktatás-
ban is megfelelő képességgel bírnak. Nőtlenek 
előnyben részesülnek. Kommün alatti maga-
viseletet igazoló és egyéb okmányokkal kellően 
felszerelt pályázati kérvények 1925 január 31-ig 
az izr. iskolaszék címére küldendők. Dr; Grün 
Sándor, iskolaszéki elnök. 

A palotási róm. kath. iskolaszék pályázatot 
hirdet a páltelek-pusztai osztatlan iskolánál 
megüresedett tanítói állásra. Javadalma: ál-
lamsegéllyel kiegészített törvényes fizetés. Míg 
a lakás a pusztán felépül, a községben szobát 
kap. Csakis nőtlenek pályázzanak: nőtlen B-lis-
tások előnyben. Pályázati határidő: a hirdetés 
megjelenésétől 8 nap. Válaszbélyeg melléke-
lendő. Állás azonnal elfoglalandó. Elnök. 

A bakonynánai (Veszprém m.) róm. kath. egy-
házközségi tanács osztáytanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetése a politikai községtől tör-
vény szerint, bútorozott szoba fűtéssel és állam-
segély. Kötelessége az I—III. osztályokat és aa 
ismétlősöket felváltva tanítani. Nők is pályáz-
hatnak. Választás december 26-án. Állás jan. 
1-én elfoglalandó. 

A dnnaszegi róm. kath. iskolaszék pályázatot 
hirdet a megüresedett III. osztálytanítói ál-
lásra. Törvényes fizetés államsegéllyel. Nők is 
pályázhatnak. Lakásról a község nem garantál. 
A kellően felszerelt, válaszbélyeggel ellátott 
kérvények az iskolaszéki elnök címére külden-
dők. Pályázati határidő a hirdetés megjelené-
sétől 10 nap. Iskolaszék. 

A berettyóújfalui II. sz. községi óvodánál meg-
üresedett egyik óvónői állásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetés törvényszerű, lakás természetben. 
Kellően felszerelt pályázatok e hirdetmény meg-
jelenésétől számított 8 napon belül alólirotthoz 
küldendők. Menekültek, B-listások előnyben. 
Állás azonnal elfoglalandó. Dr. Hajdú Gyula 
felügyelő-bizottsági elnök. 

Szécsény nagyközség róm. kath. iskolaszéke 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Fize-
tése: teljes tanítói fizetés, részben a hitközség-
től, részben államsegélyből. Ismétlősök oktatá-
sáért évi 50 aranykorona. Kántori javadalma: 
1. Félhold szántó és félhold rét. 2. Énektaní-
tásért évi 40 aranykorona. 3. Természetbeni la-
kás. 4. Szabad stóla. Kötelessége: díjlevél szerint. 
Személyes megjelenés kötelező, útiköltség csak 
a megválasztottnak térítődik meg. Állás azon-
nal elfoglalandó. Énekpróba és választás de-
cember 30-án délelőtt 9 órakor. A pályázók ezen 
ideig küldjék be felszerelt kérvényüket a szé-
csényi (Nógrád m.) plébániahivatalhoz. Iskola-
szék. 
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A kémesi (Baranya vm.) községi iskolaszék | 
az üresedésben lévő tanítói állásra, — amely 
egyszersmind a ref. kántori teendők elvégzé-
sével is össze van kötve — pályázatot hirdet. 
A kérvények a pályázat megjelenésétől számí-
tott 10 napon belül a községi iskolaszékhez kül-
dendők. Javadalmazás: a politikai község által 
évnegyedenkint előre fizetendő 600 K alapfize-
tés és 40 K ismétlőiskolai díj. Törvényes állam-
segély, természetbeni lakás, kert. Kántori és 
vallástanítói járandóság: 12 kat. hold 877 négy-
szögöl szántóföld haszonélvezete, mel lnek adó-
ját a javadalmas fizeti, 16/748 legelő illeték ha-
szonélvezete. Stóla. A pályázók személyes meg-
jelenése kívánatos, de költség megtérítésére 
nem tarthatnak számot. Községi Iskolaszék, 
Kémes. 

Reform, org. segédkántorságért okmányaikat 
küldjék magánosak, nyugdíjasok Lelkészi Hi-
vatalhoz, Mezőtúr. Havi díj hetven arany-
korona,. 

Az újfehéríói róm. kath. népiskolánál meg-
üresedett, II.. esetleg, ha a III. tanító válasz-
tatnék meg ezen állásra, a III. tanítói állásra 
pályázhatnak e hirdetés megjelenésétől számí-
tandó 8 napon belül, kántori teendőket is ön-
állóan végezni tudó fórfitanítók. Fizetés törvé-
nyes. Iskolaszék., 

A tüskevári róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázatot hirdetünk. A 45 egységben megálla-
pított javadalmazás áll 35 mm rozs párgaboná-
ból, 6 kat. hold 950 D-öl bérbeadott szántóföld 
és rét haszonélvezetéből, fajárandóságból, két-
szobás lakásból és konyhakertből. Jó orgo- j 
nista-kántori okleveles tanítók pályázhatnak, , 
kommün alatti magaviselet igazolandó. Válasz-
tás ez évi december 30-án délelőtt 9 órakor; 
személyes megjelenés kívánatos; útiköltséget 
nem térítünk. Okmányolt kérvények fenti időig 
plébániahivatalhoz Tüskevár (Veszprém m.) 
intézendők. 

A komádii (Bihar m.) községi óvodák fel-
ügyelő bizottsága a belső óvodánál nyugdíjazás 
folytán megüresedő óvónői állásra pályázatot 
hirdet. Javadalmazás: a vallás és közoktatás-
ügyi miniszter úr 1924. évi 73.000 számú rende-
letében biztosított — a szolgálati időnek meg-
felelő illetmény. Két szobából és mellékhelyi-
ségekből álló lakás, kert nélkül. Óvódafűtési és 
dajkatartási átalány, mely képviselőtestületi 
rendezés alatt áll. Kötelesség díjlevél szerint. 
A kommunizmus és román megszállás alatt 
tanúsított magatartás igazolandó. Menekültek, 
vagy a létszámcsökkentés folytán állásuk alól 
felmentett óvónők előnyben részesülnek. Sza-
bályszerűen felszerelt pályázatok december 20-ig 
dr. Szőke Gyula elnök címére küldendők. Ko-
rnádi, 1924 december 1. Felügyelő bizottság. 

Nagybánhegyes község iskolaszéke pályázatot 
hirdet a kaszaperújfalusi tanítói állásra. La-
kás és törvényes fizetés. Pályázati határidő de-
cember 31. Iskolaszék. 

A palotási róm. kath. iskolaszék az elhalálozás 
folytán megüresedett tanítónői állásra, nyolc 
napi határidővel pályázatot hirdet törvényes 
illetmények mellett. Válaszbélyeg melléklendő. 
Elnök. 

A rinyaújlaki református leányegyház elő-
könyörgő kántortanítói állására pályázatot 
hirdetek. Javadalom főbb tételei: 1. Lakás 
kerttel, belsőséggel. 2. Minden 12 évet betöltött 
lélektől 'A p. mérő gabona, fele búza, fele rozs. 
3. Ugyanezektől VB p. mérő csöves tengeri. 4. 
Szántóföld fél telek, hét hold legelőilleték és 
még nyolc hold ajándékföld. 5. Fél telek köz-
munkája. trágyahordás, malomfuvar, illetve 
ezek egyházhaíóságilag megállapított váltság-
díja. 6. Minden telkes gazdától egy rudas 
petrenee széna, illetve ennek váltsága. 7. Min-
den telkes gazdától egy kenyér és egy hátulsó 
disznóláb, illetve ezek váltsága. 8. Tűzifa az 
egyházmegyei bíróság által megállapítva. Kö-
telessége az istentiszteletek végzése, összes tan-
kötelesek oktatása, belmissziói munkák s egyéb 
törvényszabta teendők. Kántori próba decem-
ber 28-án délelőtt a választó gyülekezetben. A 
kitűzött próbaidőn kívül való megjelenés és a 
kántorságon kívül egyéb teendő végzése a vá-
lasztásból való kizárással jár. Pályázati kér-
vények a szükséges okmányokkal (oklevél, 
születési, szolgálati, házasságkötési, kommün-
mentes bizonyítványok) felszerelve 1925 január 
l - ig hozzám küldendők. Az állás azonnal el-
foglalandó. Szabó Bálint lelkész, egyházme-
gyei tanügyi elnök, Hetes (Somogy megye). 

A pécsi izr. hitközségi államsegélyes nép-
iskolánál elhalálozás folytán egy tanítói állás 
betöltendő. Javadalmazása államsegéllyel ki-
egészített törvényszerű fizetés és lakbér. Pá-
lyázhatnak oly férfitanítók, akik vallásoktatás-
ban is megfelelő képességgel bírnak. Nőtlenek 
előnyben részesülnek. Kommün alatti maga-
viseletet igazoló és egyéb okmányokkal kel-
lően felszerelt pályázati kérvények 1925 január 
31-ikéig az izr. iskolaszék címére küldendők. 
Dr. Grün Sándor iskolaszéki elnök. 

A kenyerii (Vas m.) róm. kath. iskolaszék 
kántortanítóii állásra pályázatot hirdet. Java-
dalma 82 egység, de a párbér és fa egy része 
fellebbezés alatt van. Kántorpróba és válasz-
tás 1925 jan. 3-án délelőtt 9 órakor. Előnvben 
részesülnek, kik az ifjúsági dalárda vezetésére 
képesítettek. Hánnig János, plébános. 

Ecseri róm. kath. IV. tanítónői állásra 8 napi 
határidővel pályázat hirdettetik. Javadalom 
törvényes. Menekültek és B-listások előnyben. 
Szabályszerűen felszerelt kérvények bélyeges 
boríték csatolásával Iskolaszék, Ecser, Pest m„ 
címre küldendők. 

A bedői gör. kath. kántortanítói állásra no-
vember 15-én hirdetett pályázat azzal ismétel-
tetik meg, hogy pályázhatnak magyar anya-
nyelvű gör. kath. kántortanítók is, azon köte-
lezettséggel, hogy a román liturgikus nyelvet 
záros határidőn belül megtanulják. Választás 
január 11-én. Személyes megjelenés ajánlatos. 
Üti/költség nem téríttetik meg. 

A geszterédi (Szabolcs) református egyház 
kántori teendők végzésére és iskolás gyerme-
kek heti 2 órán vallástanítására nyugdíjas 
vagy B-listás tanítót keres. Fizetés: lakás mel-
léképületekkel; kertföld; 10 hold (1200 d-ével) 
kitűnő szántóföld, most felébe van adva; stóla. 
Személyes megjelenés önköltségen okmányok-
kal január 10-ig; állás azonnal elfoglalandó. 
Presbitérium. 
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A tákosi református egyház pályázatot hirdet 
kántortanítói állásra. Javadalom: természet-
beni lakás kerttel, melléképületekkel, 15 kat. 
hold szántóföld, melynek adóját felerészben ta-
nító fizeti, 20 köböl gabonanemű, temető ka-
szálási joga, stóla, államsegély (helyi javada-
lom 38 értékegység). Kötelesség: III—VI. ve-
gyes osztályok, fiúismétlősök tanítása, kántor-
tanítótól megkívánható teendők végzése. Próba-
éneklésre (önköltségükön) jelentkezők előnyben 
részesülnek. Állás választás után azonnal el-
foglalandó. Pályázati határidő e hirdetés meg-
jelenésétől számított 14 nap. Okmányokkal fel-
szerelt pályázati kérvények válaszbélyeggel 
lelkészi hivatalhoz küldendők. Tákos (Bereg 
m.. posta Csaroda). Református iskolaszék. 

Az álmosdi (Bihar vm.) gör. kath. iskola 
szék lemondás folytán megüresedett kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma-
zás: a hitközségtől 225 kg rozs, 150 kg tengeri, 
12 drb jószág legeltetése, kétszobás konyhás-
lakás és kert. A többi államsegély. Köteles 
sége díjlevél szerint. Pályázati határidő 1924 
december hó 31. Választás 1925 január 1-én. 
Személyes megjelenés kötelező. Pályázati kér-
vények gör. kath. iskolaszéki elnök címére kül-
dendők Kókad, u. p. Nagyléta. 

Az alsószölnöki (Vas m.) róm. kath. iskola-
szék a kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Kötelesség ós javadalom díjlevél szerint. Né-
met és vend nyelv tudása előnyös. Kántor-
próba' és választás 1925 január 3-án délelőtt 
10 óra. Alsószölnök, Iskolaszék. 

A váci róm kath. iskolaszék vizsgákig he-
lyettestanítói állásra pályázatot hirdet. Azon-
nal elfoglalandó. Felszerelt kérvények Koko-
vay János prépostkanonok, iskolaszéki elnök 
címre küldendők. 

A gádorosi rk. iskolaszék az újonnan szerve-
zett III. tanítói állásra pályázatot hirdet. Kö-
telességei díjlevél szerint. Törvényszerinti fize-
tés és lakbér államsegéllyel. Kántoriakban 
szükség szerint segédkezni köteles. Csak fér-
fiak pályázhatnak. Pályázati határidő január 8. 
Iskolaszék. 

Nagyradai r. kath. iskolaszék osztálytanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetés: törvény-
szerinti államsegély, kertilletmény fejében 2 öl 
fa, bútorozott szoba, lakbérpótlék. Kántorság-
ban szükség esetén helyettesíteni köteles. Pályá-
zati határidő január 10. Az állás azonnal elfog-
lalandó. Kérvények iskolaszéki elnök címére 
Nagyrada (Zala m.) küldendők. 

A szabadszállási községi iskolaszék pályázatot 
hirdet a nyugdíjazás folytán megüresedett ön-
álló gazdasági népiskolai szaktanítói állásra. 
Kötelessége az ismétlő tanköteles fiú- és leány-
növendékek tanítása, az iskola gyakorló terüle-
tének kezelése. Fizetése: hasonló szolgálati idő-
vel bíró állami szaktanítóknak járó fizetés a 
község pénztárából és a tiszta jövedelem 20%-a. 
Törvényes lakbér. Pályázati határidő a meg-
jelenéstől számított 14 nap. Pályázatok községi 
iskolaszékhez Szabadszállás küldendők. Kálmán 
Lajos iskolaszéki elnök. 

H I R D E T É S E K 
A hirdetésekben közöltekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. 

Egy majdnem teljesen új pedálos cimbalom 
három millióért eladó. Bozzay, Nagymórichida, 
Győr megye. 

Jó hangú segédkántort keresek, fizetés meg-
egyezés szerint. Csirmaz Béla kántor. Török-
szentmiklós. 

Legszebb ajándéktárgyak, melyek hosszú 
időre sok örömet okoznak: fényképezőgép 
200.000 K-tól, elektromos asztali vasút 1,150.000, 
színházi látcső 375.000, kis házi mozigép 217.000, 
rúgóhúzós vonat compl. 196.000, kis gőzgép 115.000, 
motor-dynamó 200.000, különféle modellek 30.000 
K-tól. Vidékre postán. Hatschek Farkas, Buda-
pest. IV, Károly-körút 26. 

Bús magyarok imádsága: Hat hazafias dal 
kétszólamra, iskolás gyermekeknek 6000 K. 
Férfikar-anátológiák, 4 kötet. Legújabb dalok 
ének-zong. Révfy Géza, Veszprém. 

Révfy Géza: Fohász, Honfi bordal, férfikarok, 
partitura 10.000, 15.000, szólam 2—3.000 korona. 
Megrendelhető a szerzőnél Veszprémben. 

Róm. kath. kántoroknak 12 szólóének 12 ezer 
korona. Ruzsinszky kántor, Tatabánya. 

I Szövőszékek, bordák, acél- és pamutnyüstök, 
vetélők. feszítők, motolák. felvetők, csévelőkere-

' kek, nyüstösgépek és minden szövőberendezési 
\ felszerelés azonnal kapható: a siketnéma fiúk 
i váci foglalkoztató intézetéből. 

Egyházzenei újdonságok. Modern orgonakí-
: séretek III. füzete. (50 drb, nagyrészben isme-

retlen egyházi ének legkiválóbb zeneszerzőink-
től orgonakísérettel ellátva.) Mise-, karácsonyi-, 
húsvéti- és hazafias i szövegű Mária-énekeken 
kívül harangszentelésre és hősök emlékének 
felavatására stb. alkalomra írott gyönyörű 
énekei emelik értékét. Ára 3 kor. Szövegkönyv 
hozzá a nép részére 60 drb tartalommal 0-30 K. 
„Újabb Egyházi Férfikarok". Egyházi énekka-
roknak nélkülözhetetlen kézikönyv 30 drb tar-
talommal. Harangszentelésre, hősi emlék fel-
avatására. főpásztor fogadására stb., alkalmi 
éneket is tartalmaz. Ára 4 K, 10 péld. 20 K. 
„Musica Sacra", 100 magyar és 36 latin szövegű 
egyházi férfikar. 6 K. „Laudate pueri", 105 két-
szólamú egyházi ének. Kemény kötésben 2 K. 
„Turul Daloskönyv" 210 világi vegyeskar. Gyö-
nyörű népdalai, alkalmi és műdalai harmóniu-
mon és zongorán kitűnően előadhatók. Kemény 
kötésben 6 K. „Daloljatok", 101 férfikar kezdő 
dalárdáknak, 3 K. Megrendelhetők a szerkesz-
tőnél, Luspay Kálmán ig.-tanító és kántornál 
Dcjtáron (Nógrád m.). 
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Okleveles kántor állást keres 20 évi gyakor-
lattal. Malárik Miklós Kispest. Hajnal-u. 2. 

Szerény igényű tanító tanyai iskolába ke-
restetik. írásbeli ajánlatok Felsőványi gaz-
daság, Taksony címre küldendők. 

Koncertharmonium, legelsőrangú műremek, 
18 millióért eladó. Hőrl Nándor, Budapest, II, i 
Török-utca 8. 

RIEGER OTTO 
O R G O N A G Y Á R 

B U D A P E S T , X, SZIGLIGETI-UTCA 29. 
( R Á K O S F A L V A ) . 
Telefon: J. 93—45. 

* * 

ÚJ ORGONÁKAT, 
valamint homlok-
zat-sípok szállítá-
sát és orgonajaví-
tásokat mérsékelt 
árban, szakszerű 
és művészi kivitel-
ben elvállalunk. 

• ^ i H B p 
i M U P I ^ i l 

Harmónium, 5 oktávos, 2 hangsoros, 9 regisz-
teres mintadarab, Vk millióért eladó. Hörl Nán-
dor, Budapest, II, Török-utca 8. 

Zimmermann-harmónium, mestermű (kápolna 
és templomi célra is alkalmas), 12 millióért 
eladó. Hörl Nándor, Budapest, II, Török-utca 8. 

Egy finom kivitelű, amerikai gyártmányú 
harmónium eladó. Özv. Horváthné, Kőszeg. 
Király-út 89. 

Cserélne dunamelléki, hegyes, kitűnő bor-
termő községbeli róm. kath. filiál kántortanító 
(Budapesttől vasúton 84 km, gyógyfürdő), le-
hetőleg sok szóntóval rendelkező állásra. Cím 
a kiadóhivatalban. 

Cserélnék két vasútállomással bíró duna-
menti nagyközségből, természetbeni lakással, 
mely áll két szoba, konyha, minden mellék-
helyiséggel. kerttel, a lakás az emeletes iskola-
épületben van. Sürgősen cserélnék szintén la-
kással bíró tanítóval vagy tanítónővel, az is-
kola négy tanerős. Áll. tanítónő, Süttő. Eszter-
gom m. 
- M - H — 

Orvos keres jól főző, keresztény kisasszonyt 
háziasszony támaszául két leányka mellé. 
Árva. menekült, hasonló állást már betöltő 
előnyben. Családias bánásmód biztosítva. 
Ajánlatok dr. Pfeiffer József, Pocsaj. Bihar m„ 
címre küldendők. 

Három elemi iskolai gyermekem mellé intel-
ligens tanítónőt keresek. Fizetés megegyezés 
szerint. Riha Miklósné, Maglóca, Sopron megye. 
Vasútállomás: Csatárimajor. 

ORGONÁK, 
h a r m o n i u m o k 
j a v í t á s á t é s h a n g o l á s á t j u t á n y o s á r o n 

e s z k ö z l i 

P O B U D A J Ó Z S E F 
R Á K O S P A L O T A 

Iskola-utca 106/114. 
O r g o n á k á t é p í t é s é t , valamifi t t az el* 
r e k v i r á l t s í p o k a t g y o r s a n é s ponto? 

s a n e s z k ö z l i . 

Új orgonákra díjmentesen tervezete t küldök 

j ó k a is Emlékkönyv 
R á k o s i J e n ő e l ő s z a v á v a l 

S z e r k e s z t e t t e : K Ö R Ö S I H E N R I K . 
F Ő B B C I K K E I : Herczeg Ferenc: MesoKomárom. Sziklay'János: 
Jókai élete 5 kabonyi Antal: A gyermek Jókai. Móra István: Jókai 
a sz. bads gh^rcb.m Gárdonyi Albert: Jókai és a székesfőváros. 
Gyulai Ágost: Jókai mesemondó művészete. Pintér Jenő: Jókai, a 
drámaíró. Zsigmond Ferenc: Jókai hum ra. Gaal Mózes: Jók^i, a 
nemzet- eveló Révay Mór János: Jókai hatásának ti tka. Tábori 

Kornél: Jókai útja a külföldön. 

A kötet tartalmaz az ünnepségeken való szavalásra alkalmas 
költeményeket és műkedvelőknek szánt egyfelvonásos szín' 

- művet és ünnepi beszédet. : 

Ezek sorában van Havas István: Prologus. Körösi Henrik: Ünnepi 
beszéd Jókai Mór: Petőfi-ébresztő. Jókai: Anna keserve. — Régi 
dal, régi dicsőség Mikszáth Kálmán : A komáromi fiú. Ifj. báró 
Wlassics Gyula: Mondj, mesét Jókai. Sas Ede: Melviket a kilenc 
közül? cimű Jókai«novellából készül' egyf-lvonásos szín ű. Jókai 
Mor: A h lt költő szeelme, melodráma, Liszt Ferenc zenéjével. 
(A költemény szövege és a zenekíséret kottája.) Jókai'kalcndárium. 

Szép illusztrációkkal. 
A k ö l t ő arcképe, szülőháza, a komáromi kollégiumi 
Laborfa lvi Róza, Jóka i szobrának és Kerepesbút , 

s í remlékének képe, stb. 

A J ó k a i - ü n n e p s é g e k 
v e z é r k ö n y v e 
A l e g s z e b b ü n n e p i a j á n d é k . 

A r a 3 5 . 0 0 0 k o r o n a . 
Megrende lhe tő a 

^Néptanítók Lapja« kiadóhivatalában, 
B u d - p e s t , V I I I , M ú z . u m . k ö r ú t 6 

Ha atlaszra, kézHérképre^faliiévképve 
van szüksége, forduljon K Ó K A I L A J O S könyvkereskedéséhez, Budapest 

IV., Kamermayer Károly«utca 3. (Telefon: 74—94 . ) 
Díszes prospektust iskolai 

földrajzi művekről díjtalanul küldök. 
A Magy. Kir. Állami Térképészet 

földrajzi kiadvánvainak kizáról.igos főelárúsitója. 
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Z S O L D O S M A G A N T A N F O L Y A M A 
VII., D O H Á N Y - U T C A 84 . S Z Á M T E L E F O N : J. 1 2 4 - 4 7 . 
A legjobb sikerrel készít elő KÖZÉPISKOLAI magánvizsgákra. Kivonatos tankönyvek magántanulók részére megrendelhetők. 

W J a | a w « • • j » a a s fLff Különböző szerzők legszebb hazafias dalainak írfl $M JIL Bm IT1 H sül Belli 1L f L * 11L- gyűjteménye két- és háromszólamú ki-" — y <mm a m i a d á s b a n _ l s k o i a i használatra szerkesztette: 
TIIJOLDI J Ó Z S E F . I. füzet ára 50.000 korona. Megrendelhető a szerzőnél: Pe s t erz sébe t , A t t i l a - u t c a 15. 

MARX és MÉREI tudományos műszerek g/ára 
Budapest, VI. ker. Bulcsú-utca 7. szám. 

TELEFON : 2 1 - 0 6 , 1 5 4 - 8 8 . 
Gy ártanak; 
Számológépet, 
métermérték-
gyűjteményt, 

fizikai, kémiai 
és természet' 

rajzi felszereié' 
seket. 

Országos T a n s z e r k i á l l i t á í o n a r a n y é r e m és a r a n y o k l e v é l . 
===== Fennáll 25 év óta. = 

Elismert e l sőrangú beszerzés i f o r r á s 

HÖRL NÁNDOR S l V J k 

Harmóniumok 
h á z , i sko la , d a l á r d a 

reszére 
6 mi l l ió tó l fe l jebb. 

T e m p l o m i h a r m ó n i u m o t t e l s ő r a n g ú 
mincSségHt" 12 m i l l i ó t ó l fe jehb. 

A H Á B O R Ú Ó T A A L E G N A G Y O B B K l f t C Ó I T E L J E S Í T H E T Y i 

ARANY JÁNOS ÖSSZES MUNKÁI 
Arany János összes munkáinak kiadását a Franklin-Társulat már születésének 100-ik évfordulója 

alkalmából készítette elő, de a nagy világégés és az azután bekövetkezett felfordulás miatt csak most 
fejezhette be. Arany János összes műveit Voinovich Géza, Arany János költészetének legkiválóbb isme-
rője rendezte sajtó alá nagy tudással párosult igaz Szeretettel. 

Arany János összes munkáiban mindenki, egyesek és családok egyaránt, a legdrágább kim 
eset bírják. Aki Arany János műveit olvassa, megismeri bennök a magyar multat, a magyar nemzet 
hagyományait és legszebb érzéseit. 

Arany János összes munkái négy gyönyörű kötetbe vannak beosztva. 
Az I. kötet tartalmazza az 1. és II. részt. 

Bevezetésül: Gyulai Pál emlékbeszéde. Elbeszélő költemények: 
Arany János önéletrajzi levels. Az elveszett alkotmány. 
Gyulai Pál nekrológja. Toldi. — Toldi szerelme. — Toldi estéje. 
Kisebb költemények. Daliás idők. 

A II. kötet tartalmazza a III. részt. — Elbeszélő költemények: 
Rózsa és Ibolya. Losonczi István. A Jóka ördöge. Keveháza. 
Szent László füve. Katalin. A nagyidai cigányok. Buda halála. 
Murány ostroma. Bolond Istók. Az első lopás. Csaba királyfi. 

Töredékek. 
Shakespeare-fordítások: Szent-Iván-éji álom. — Hamlet. — János király. 

A III. kötet tartalmazza a IV. részt. 
Műfordítások: Arlstophanee tizenkét vígjátéka. 

A IV. kötet tartalmazza az V. részt. 
Prózai dolgozatok: 

Tanulmányok. írói arcképek. Elbeszélések. Bírálatok. Elegyes cikk. Nyelv és irály. 
Ara díszes fél vászon kötésben 1 , 4 0 0 . 0 0 0 korona. 

Megrendelhető hat egyenlő havi részlettörlesztéssel 

K E L E M E N D T Á í ^ S A k ö n y v t e r j e s z t é s i v á l l a l a t á n á l r \ U L . IVI L_ m LJ . c a I M <\ O M BUDAPEST IV, Egyetem-utca 2. sz. 
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w S Z A B A D A L M A Z O T T 

ISKOLATÁBLAMÁZ 
u t o l é r h e t e t l e n m i n ő s é g b e n , 

m é l y f e k e t e , t e l j e s e n f é n y 
t e l e n é s t a r t ó s . 

Ezidőszerinti árak forgalmi a d ó v a l : 
' / i bádog i s k o l a t á b l a m á z «/< kg, körü lbe lü l 4 
iskolatáblának K 1 3 0 . 0 0 0 . 1/2 bádog i s k o l a -
táb lamáz 8 /4 kg, körü lbe lü l "2 iskola táblának 
K 6 7 . 0 0 0 1 db . i e k o l a t á b l a m á z - e c s e t , lapos 
K 4 0 . 0 0 0 és K 5 0 . 0 0 0 . 1 palack legf inomabb 
híg piros v o n a l o z ó f e s t é k vonalhúzó»ecsettel 
K 1 0 . 0 0 0 , — Láda, por tó s tb . készkiadás 1 0 -

35.000 koronáig. 
Szállítok nap i á r o n : I s k o l a k r é t á t papírfogla* 
lattal, legf inomabb 1 doboz 72 db . S z i v a c s o t 
nagyság szerint. F a d l ó o l a j a t I. r endű , szagtalan, 
portalaní tó és fer tő t lení tő , 1 kg, kb . 8—10 m 3 

ter jedelemnek elég. T e n t a p o r t m inden sz ínben 
1 /2 decilitertől fe l jebb. 

Szállítás p fo rd . egész éven át, készpénz vagy 
utánvét mellett. Kívánatra nyugtabé ly . számla. 
Egyszerű utasítás minden kü ldeményhez csatolva. 

G R E S C H I K G Y U L A 
B U D A P E S T , I I , S Z A L A G - U T C A 6 . S Z . 

K ö l t s y ve tés i 
d í j t a l a n u l 

v ; " küldünkl 

Kedvező 
f i z e t é s i 
f e l t é t e l i 

ORSZÁGH SÁNDOR 
ÉS FIA 

orgona- és harmoniumgyár 
R á k o s p a l o t a - Ú j f a l u 
E ö t v ö s u t c a 93. s z á m 

Budapes t mellet t 
a n y u g a t i pá lyaudvar tó l a C 

kocsival a végállomásig. 

Alapíttatott 1861-ben. 
Villái új orgonákat, homlokzatsípokat, 
orgona-átópítéssket (vlllanyerőro, cső-

rendszerre), művészi kivitelben. 

FITTLER SÁNDOR 
o r g o n a - , o r g o n a s í p - es 

h a r m ó n i u m k é s z i t ö v á l l a l a t a 
PESTERZSÉBET 

E r z s é b e t i u t c a 2 3 . s z á m . 

Vállalja modem új o rgonák ké-
szítését művészi kivitelben. 

Rést orgonák átalakításét és ja-
vítását. 

Mindennemű orgonas ípok speci-
ális készítését és szállítását. 

Szívó- és nyomórendszerű har -
móniumok készítését és javítását. 
KSItiégtervezettel készséggel szolgálok. 

A I a p l t t a t o t t 1 9 1 0 - b e n . 

HARMÓNIUM 
hegedű vagy más hangszerről árajánlatot küld az 

Első magyar hangszergyár 

S T O W A S S E R 
BUDAPEST, II., Lánehíd-u. 5. 
.Legnagyobb gyár mindennemű hang-

szerben. 

Váradi Miklós és társa Barakovits 
m ü o r g o n a . é p i t ö k 

RákospalotaeÚjfaln 
(Budapest mellett) 

Klapka György-utca 52. 

OIS 

Készítünk pneumatikus és elektromos 
rendszerű orgonákat bármilyen nagy-
ságban és kivitelben. Úgyszintén mo-
dern gépezetes orgonákat.Mindennemű 
orgonasipokat és elektromos fujtató-
berendezéseket stb. Vállalunk javításo-
kat, átépítést, tisztítást, hangolást és 
orgonák jókarbantartását. Tervekkel és 
költségvetéssel készséggel szolgálunk. 

Iskolapadok, torna- és 
játékszerek, athletikai 
cikkek, bútorok gyára 

L O P O S G Y U L A 
B U D A P E S T , III, B É C S I - U T 8 5 . 

T E L E F O N 1 1 3 - 4 4 . 

= Költségvetéssel és árjegyzékkel díjmentesen szolgálok. = 
„ZAHN" -RENDSZERŰ ISKOLAPADOK. 

Az üzembe beolvadt Feiwel-féle iskola-
padgyár összes padmintáinak raktára. 

Magyar 6. — Igazgató : Szabó X. István. 
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